
Protokół Nr 37/13
z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 20 maja 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Cija – przewodniczący komisji. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczyli:
1.  Członkowie komisji, wg załączonej do protokołu listy obecności,
2.  Przewodniczący Rady Powiatu   pan Tadeusz Mańczak;
3. Wice Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pan Wiesław Maszewski,   

   4.  Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,  
5. Radny powiatowy   Robert Szukajło,
6. Pan Zdzisław Adamski    Nadleśnictwo Trzcianka,
7. Pan Witold Putyrski  kierownik Referatu Urzędu Miejskiego, 
8. Pan Paweł Siemiński Starostwo Powiatowe,
9. Pan Piotr Obszarski sołtys wsi Straduń.
10. Pan Ryszard Dziedzic Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 36/13 z 22 kwietnia 2013 r.
4. Pętla Trzcianecka:
a) realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316P od ul. Gorzowskiej do 
Stradunia,
b) budowa drogi łączącej Straduń ze Smolarnią,
c)  ścieżka  pieszo-rowerowa  na  odcinku  ul.  Gorzowska  –  Straduń-  Smolarnia- 
Trzcianka.

• Stopień przygotowania inwestycji do realizacji,
• możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
• źródła sfinansowania inwestycji.

5. Plac Pocztowy – wypracowanie propozycji kolejnych kroków mających na celu 
opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania tego fragmentu miasta.
6.  Analiza  stopnia  realizacji  Uchwał  Rady  Miejskiej  Trzcianki  o  charakterze 
wieloletnim za lata 2002 – 2012 ( materiały radni otrzymali na sesji dnia 11 kwietnia 
2013 r.).
7. Analiza, opiniowanie  otrzymanych projektów uchwał;

1)  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  
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2013-2030,
2) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok,
3) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła,
4) wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu 
pożarniczym,
5) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
6) warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  i  wysokości  stawek 
procentowych,
7)  zmiany  uchwały  Nr  XXXV/238/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
12  grudnia  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
8)  zmiany  uchwały  nr  XXXIV/220/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
28  listopada  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na lata 2012-2015,
9)  zamiaru  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  w  Przyłękach  w  Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej w Siedlisku,
10)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2013 roku,
11)  zmiany  uchwały  Nr  XXII/158/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  19 
marca  2012  r.  w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego 
przeprowadzania,
12) zgłoszenia sołectw gminy Trzcianka do programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020”,
13)  trybu  postępowania  w  sprawach  udzielania  dotacji  celowej  z  zakresu 
ratownictwa wodnego,
14) zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 
2010  r.  w  sprawie  ustalenia  składów  osobowych  stałych  komisji  Rady 
Miejskiej Trzcianki,
15) uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,
niewnoszenia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 
dotyczące uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Trzcianka”.

8.Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013  r.  -  bieżąca  informacja 
Burmistrza o stopniu realizacji.
9. Sprawy wniesione do komisji:
 - Postanowienie Nr RD-198/12 o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.
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Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia,  witając  wszystkich  zebranych   dokonał  Przewodniczący 
komisji radny Andrzej Cija.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek został przyjęty bez uwag, w wyniku głosowania. Głosowało 7 radnych. Nie 
brał udziału w głosowaniu radny Paweł Kolendowicz i Mariusz Łuczak.

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 36/13 z 22 kwietnia 2013 r.
Protokół został przyjęty w głosowaniu: za 5, wstrzymał się 1. Głosowało 6 radnych. 
Nie głosowali radni: Paweł Kolendowicz, Mariusz Łuczak, Krzysztof Oświecimski. 

Ad 4. Pętla Trzcianecka:
a) realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316P od ul. Gorzowskiej 
do Stradunia,
b) budowa drogi łączącej Straduń ze Smolarnią,
c)  ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku ul.  Gorzowska – Straduń- Smolarnia- 
Trzcianka.

• Stopień przygotowania inwestycji do realizacji,
• możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji,
• źródła sfinansowania inwestycji.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  tym temacie  komisja  spotykała  się  już 
trzykrotnie.   Pewne ustalenia  w tym czasie  już  zapadały.   Poprosił  pana Starostę 
i pana Burmistrza o wypowiedź na jakim etapie jest realizacja tych ustaleń. Co się 
planuje do końca kadencji i jakie są możliwości finansowe realizacji zadania. Czy 
zadanie będzie realizowane w całości, czy też etapowo. 

Pan Tadeusz Teterus  stwierdził, że ze strony powiatu przybyło na komisję szacowne 
grono.  Jest  Przewodniczący  Rady  Tadeusz  Mańczak,  jest  radny  Robert  Szukajło, 
także przyjechał na komisję Ryszard Dziedzic - Dyrektor Wojewódzkiego  Zarządu 
Dróg Powiatowych. Jest pan Siemiński główny specjalista ds. pozyskiwania środków. 
Ustalenia, które były wcześniej podjęte, były zrobione, chodziło o doprojektowanie 
od  ul.  Gorzowskiej  –  do  Stradunia  pasażu  pieszo-rowerowego.    Jest  cała 
dokumentacja.  Pan  Dyrektor  Dziedzic  przedstawi  jak  ona  wygląda.   Pan  Paweł 
Siemiński  odpowie     o  możliwościach pozyskiwania środków w rozdaniu  2014-
2020. Obecnie trwają prace Programów Operacyjnych dla Woj. Wielkopolskiego w 
nowym rozdaniu 2014-2020 i pan Marszałek zwraca uwagę na nowe programy, on 
także prosi o zwrócenie uwagi na potrzeby trzcianeckie i nie zapomnieć o obwodnicy 
dla Trzcianki. 
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Pan  Ryszard  Dziedzic  dyrektor  WZDP  powiedział,  że  kolega  Paweł  Siemiński 
przedstawi,  co  się  działo  na  tzw.  pętli  trzcianeckiej.   Powiedział,  że  on  powie  o 
dokumentacji technicznej dot. ścieżki pieszo-rowerowej. 

Pan Paweł Siemiński przedstawił  informację o działaniach podjętych przez Powiat 
Czarnkowsko-Trzcianecki związanych z przygotowaniem inwestycji pn. Przebudowa 
drogi  powiatowej  nr  1316  P  Straduń-  Trzcianka  do  pozyskania  środków 
zewnętrznych  na  realizację  przedmiotowej  inwestycji  w  latach  2009-2013  rok. 
Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu. Na zakończenie poinformował, 
że w związku z pracami trwającymi nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla 
Województwa  Wielkopolskiego  na  lata  2014-  20120,  Urząd  Marszałkowski  w 
Poznaniu uruchomił System Ewidencji Przedsięwzięć planowanych do realizacji w 
latach  2014-2020.   Głównym  celem  systemu  jest  ewidencja  przedsięwzięć 
planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów w przyszłym okresie 
programowania 2014-2020. Podmioty  mogą wpisywać do systemu przedsięwzięcia, 
które planują realizować z pomocą środków unijnych w najbliższych latach. Zachęcił 
do korzystania z systemu nie tylko w zakresie budowy dróg.

Przewodniczący komisji stwierdził, że należy wyszczególnić trzy etapy:
1) od ul  Gorzowskiej  do  Stradunia  jest  to  temat  zdecydowanie  Powiatu,  poza 
ścieżką; W tym miejscu Powiat się zobowiązał, że zaprojektuje ścieżkę, ale chciałby 
w tym punkcie usłyszeć o sprawach terenowych
2) odcinek Straduń- Smolarnia, ten odcinek należy do gminy. Ten punkt omówi 
Burmistrz Trzcianki, względnie kierownik W. Putyrski. W tym puncie poprosi o głos 
przedstawiciela Nadleśnictwa Trzcianka.
3) Odcinek, który został wykonany od Smolarni do drogi wojewódzkiej,   na tym 
odcinku  ścieżka  nie  była  wykonana  i  nie  była  zaprojektowana.  Na  ostatnim 
wrześniowym spotkaniu padały propozycje, że być może ten odcinek od Smolarni do 
Trzcianki można zamknąć i ścieżkę przeprowadzić przez las. Nie musi być ona przy 
samej drodze ale może być na tzw. szagę. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaka jest 
możliwość dogadania się w tej sprawie z Nadleśnictwem.  

Pan Ryszard Dziedzic stwierdził, że powiat poczynił i poniósł nakłady w wysokości 
ponad 56 tys. zł na odcinku od ulicy Gorzowskiej do Stradunia.  Na tą kwotę składa 
się sporządzenie w roku 2006 dokumentacji  dot.  przebudowy drogi,  w roku 2010 
została dokumentacja przygotowana i zaktualizowana, koszt wynosił ok. 5.834 zł. W 
roku 2012 po spotkaniu,  powiat  zlecił  wykonanie  dokumentacji  dot.  rozszerzenia 
dokumentacji o ciąg pieszo-rowerowy na kwotę 17.220 zł. Na dzień dzisiejszy ciąg 
pieszo rowerowy, kosztorys inwestorski  zamyka się kwotą 1.759.000 zł. Natomiast 
droga, gdzie kosztorys robiony był w roku 2010 zamyka się kwotą ponad 4 miliony 
zł.  Były dyskusje,  po której  stronie  ścieżka  ma być zaprojektowana,  nadrzędnym 
argumentem było to, żeby zmieścić ją w pasie drogowym, a jeśli nie, to żeby nie były 
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grunty prywatne. Ścieżka jest zaprojektowana po stronie prawej, patrząc  z Trzcianki 
do  Stradunia.  Ścieżka  miałaby  szerokość  2  metrów,  zaprojektowana   z  kostki 
betonowej, długość ścieżki wynosić będzie 3200 m.   Także projektowane są wzdłuż 
ścieżki  zjazdy  i  przepusty,  bariera.  Jest  ona  zaprojektowana  na  gruntach 
mieszczących się w obrębie pasa drogowego, gruntach własności gminy Trzcianka 
i Lasów Państwowych.  Stwierdził, że pozwolenie na budowę poprzednio wydane, 
teraz wygasa, bo minął okres 3 lat. Droga od Smolarni do skrzyżowania jest wykona, 
ale nie było miejsca aby doprojektować tam ścieżkę w istniejącym pasie drogowym. 
Jest  jezdnia  i  rowy,  i  nie  ma  więcej  pasa  drogowego.  Jedynie  co  pozostaje  to 
rozmowa z Lasami Państwowymi.  Nie ma zasady, że ścieżki muszą iść równolegle 
przy drodze. Powiat się wywiązał ze wcześniej podjętych zobowiązań. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  kolejny  odcinek  Straduń-  Smolarnia  jest 
odcinkiem gminy Trzcianka. 

Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki  powiedział,  że  jeśli  Rada  Miejska  w 
najbliższym czasie  zmieni  budżet  i  doda środki  na projekt  techniczny  Straduń – 
Smolarnia  jakby  w  dwóch  wariantach,  wspólnie  i  docelowo  zadanie  zostanie 
zrobione. W przypadku pozyskania środków, zostanie złożona taka propozycja,  w 
pierwszej kolejności zostanie wykonane zadanie ciągu jezdnego między Solarnią a 
Straduniem, w drugiej kolejności, jeśli powiat złoży ofertę i Urząd Marszałkowski 
dofinansuje   99 % zadanie.  Na dzień dzisiejszy  nie  ma układu komunikacyjnego 
opracowanego.  Musimy  być  przygotowani  do  całego  projektu  i  zadanie  zostanie 
spięte  łączące ścieżką rowerową od Trzcianki  do Stradunia i  do Smolarni.  Droga 
przez  lasy  jest  jeszcze  do  przegadania  i  na  pewno  pan  Adamski  przedstawiciel 
Nadleśnictwa na ten temat się wypowie.   

Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli  jest możliwość dofinansowania ścieżki 
pieszo-rowerowej  na  odcinkach  od  ul.  Gorzowskiej  do  Stradunia,  pomiędzy 
Straduniem a Smolarnią, pomiędzy Smolarnią a Trzcianką to nie należy patrzeć na 
utwardzenie. 

Pan Zdzisław Adamski stwierdził, że szerokość pasa ścieżki jest do uzgodnienia z 
Nadleśnictwem, należy przeprowadzić wycenę i podziały geodezyjne. Nadleśnictwo 
nie widzi  przeszkód i temat zrobienie ścieżki   przez las popiera,  jest  to temat do 
rozmowy.  Jego  zdaniem  prawa  strona,  jest  stroną  lepszą  gdyż  nie  jest  to  teren 
podmokły. 

Putyrski Witold stwierdził, w roku 2006 gmina wykonała dokumentację techniczną 
jezdni od Smolarni do Stradunia, przy współpracy dróg powiatowych. W projekcie 
brakuje ścieżki pieszo-rowerowej, kosztorys  inwestorski na ówczesne pieniądze to 
kwota 2,5 miliona zł o długości prawie 3 km.  Wiadomo było, że pas drogowy ze 
Stradunia do Smolarni jest wąski, że droga 6 metrowa jest na tyle wąska i do tego 
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ścieżka  pieszo-rowerowa  się  nie  mieści.  Przy  współpracy  i  życzliwością 
z  Nadleśnictwem  umożliwia  projektowanie  dwoma  sposobami  także  rozpatruje 
wymianę gruntów. Gorzej wygląda sprawa ścieżki od Smolarni do Trzcianki, kiedyś 
Nadleśniczy sceptycznie podszedł do sprawy ścieżki wykonanej z polbrukyu przez 
tereny  leśne.  Kiedyś  zaproponował  zrobienie  ścieżki  Stradunia   naokoło  wsi 
Smolarnia wzdłuż jeziora i z powrotem na ścieżkę.  Jest to wariant do rozważenia. 
Jeśli  rada  podejmie  uchwałę  zmian do budżetu  to  do końca  pierwszego kwartału 
przyszłego roku dokumentacja techniczna będzie gotowa ( jezdnia i ścieżka). 

Przewodniczący komisji stwierdził, że z wypowiedzi wynika,  że problematycznym 
odcinkiem jest odcinek ze Smolarni do Trzcianki.

Radny  Paweł  Kolendowicz  zapytał  przedstawiciela  Nadleśnictwa  czy  nie  można 
wykorzystać pasa ppoż leśnego przy drodze powiatowej na zrobienie ścieżki. 

Pan Zdzisław Adamski stwierdził, że nie wiadomo kto jest właścicielem tego gruntu 
ale taką ewentualność należy rozważyć. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jest  potrzeba  przeprowadzenia  rozmowy z 
Nadleśniczym celem ustalenia trasy i warunków budowy ścieżki zwłaszcza odcinka 
Straduń  - Smolarnia i do Trzcianki.  Najlepiej żeby ten odcinek zaprojektowany był 
do I kwartału przyszłego roku. Aby można było zamknąć całe zadanie. 
Komisja proponuje:
1) Straduń – Smolarnia
        Aktualizacja projektu technicznego i ścieżki  - bierze na siebie Gmina Trzcianka,
2) Droga ze Smolarni do krzyżówki 
        Jest zrobiona, problem jest w ścieżce, czy jest możliwe aby temat ten wziął na 
siebie powiat. 

Pan Ryszard Dziedzic stwierdził, że podobna sytuacja jest na terenie gminy Drawsko, 
ścieżka jest  tam wykonana na tzw. pasie ppoż i  jest  przeprowadzona w lesie.   W 
samym  pasie  drogowym  powiat  dokończył  budowę  ścieżki.   Przez  tereny  leśne 
ścieżkę wykonała gmina.  Jeśli w gminie Trzcianka ścieżka ma przechodzić przez 
tereny leśne i nie jest w pasie drogowym, więc powiat raczej nie będzie   wykonywał.

Przewodniczący  komisji  odczytał  Uchwałę  Nr  XXXII/208/12  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzcianka 
do wspólnej  realizacji  z  Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim zadania  pn:  „Pętla 
Trzcianecka”.   Stwierdził,  że  wymienionego  w  §  2  podpisania  porozumienia  nie 
zrobiono, porozumienie nie zostało spisane. Nasze spotkania były po to, aby ustalić 
żeby był jeden inwestor, kto i za co odpowiada.   Powiedział, że trzeba doprowadzić 
do tego, aby takie porozumienie pomiędzy Burmistrzem a powiatem zostało spisane 
precyzując kolejne kroki. Dobrze byłoby aby inwestorem i starającym się  o środki i 
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składającym wnioski był jeden podmiot. Porozumienie przypieczętuje i coś drgnie i 
będzie można wnioski składać.. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wszystko zależy od radnych jeśli na  sesji   zostaną 
przyjęte  zmiany  do  budżetu.  Jeśli  będą  środki  na  doprojektowanie  to  można 
przystąpić  do  sporządzenia  porozumienia.   Sporządzony  projekt  techniczny  nie 
zostanie odłożony na półkę lecz zostanie przechowany do tego momentu aż będzie 
można środki pozyskać. Stwierdził, że rozmowy jeszcze będą prowadzono pomiędzy 
gminą, Nadleśnictwem i Wojewódzkim Zarządem Dróg.  Pomysł z wykorzystaniem 
pasa p. poż jest pomysłem do wykorzystania przy drodze 180. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na poprzednich spotkaniach były już pewne 
uzgodnienia żeby był jeden wiodący, powiat jest to powiat. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Tadeusz  Mańczak  stwierdził,  że  pomysł  aby  przy 
drodze  wojewódzkiej  180  coś  zrobić,  jest  niezłym  pomysłem.  Będzie  projekt 
autostrad  krajowych,  który  będzie  dofinansowany w jakimś  stopniu,  na razie  jest 
tylko  hasło.  W  innych  krajach  europy  wschodniej  jest  dużo  ścieżek  pieszo-
rowerowych, jest porobionych nawet każdy pas osobno. Jeśli gminy będą w miarę 
dobrze przygotowane, to jest szansa realizacji chociaż i dlatego, że w województwie 
wielkopolskim wsie Straduń i Smolarnia są jedynymi wsiami turystycznymi. Były 
takie pomysły aby największe miasta w powiecie  w jakiś sposób połączyć, także 
ścieżka  rowerową.   Jakieś  możliwości  finansowe  zawsze  są,  zawsze  można 
posiłkować się obligacjami. Trzeba inwestować w miasto i okolice, bo jeszcze chwila 
i wszyscy młodzi ludzie nam pouciekają. Oprócz tego, że ktoś ma prace, to jeszcze 
chce coś robić po godzinach. 

Radny  Paweł  Kolendowicz  zapytał  czy  tą  ścieżkę  można  wmontować  w  trasę 
rowerową, którą kiedyś oznaczono.  

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że podsumowując dyskusję można zapisać,  że 
jednostką wiodącą realizacji pętli trzcianeckiej będzie Zarząd powiatu Czarnkowsko- 
Trzcieneckiego.

Pan Tadeusz Teterus stwierdził,  że w tej chwili  nie odpowie,  bo propozycja pana 
Burmistrza  odnośnie  rozmów po sesji  da  odpowiedź.  Po tym terminie  na  pewno 
zarząd  powiatu  będzie  rozmawiać  z  panem  Burmistrzem.  Trzeba  rozważyć  czy 
obarczenie powiatu takim zadaniem jest zasadnym, czy też nie. 

Komisja wnioskuje żeby do końca czerwca 2013 r.  zostało   podpisane stosowne 
porozumienie  pomiędzy   Panem  Starostą  i  Panem  Burmistrzem  Trzcianki, 
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precyzujące  zadania  i  obowiązki  stron,  przy  realizacji  inwestycji   Pętli 
Trzcianeckiej.  

Pan  Piotr  Obszarski  chciałby  podziękować  za  zaproszenie  na  komisję  i 
zainteresowanie się sprawami drogowymi także wsi Straduń. Stwierdził, że sprawa 
była poruszana już kilkakrotnie, to znaczy, że inwestycja jest potrzebna. Stwierdził, 
że rozmawiał z panem Nadleśniczym, i o tych sprawach powiedział  dzisiaj także pan 
Zdzisław Adamski przedstawiciel Nadleśnictwa je przedstawił.  Są możliwości aby 
droga i ścieżka powstała ale trzeba rozmawiać i coś proponować. Zwrócił uwagę na 
wypowiedzenie umowy z dzierżawcą gruntu przy pasie drogowym. 

Ad 5. Plac Pocztowy – wypracowanie propozycji kolejnych kroków mających na 
celu  opracowanie  ostatecznej  koncepcji  zagospodarowania  tego  fragmentu 
miasta.
Pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zagospodarowanie 
docelowe  Placu  Pocztowego  wymaga  znacznych  nakładów  finansowych.  Na 
podstawie  rozstrzygniętego  konkursu  otwartego  na  koncepcję  zagospodarowania 
Placu  Pocztowego,  do  końca  roku  zostanie  opracowana  koncepcja  docelowa. 
Ponownie rozważana jest  możliwość lokalizacji  dworca autobusowego na dworcu 
PKP. Polskie Koleje Państwowe wyraziły wstępnie chęć przekazania części dworca 
na potrzeby Gminy. Wymaga to jednak szczegółowych uzgodnień i będzie wiązało 
się  z  kosztami.  Stwierdził,  że  rozmawiał  z  trzcianeckimi  taksówkarzami  w  tej 
sprawie. Plac Pocztowy jest bardzo ważnym miejscem. Powiedział, że wskazał inne 
miejsca  na  postój  jak  terminal  Kościuszki,  Dąbrowskiego,  PKP.   Stwierdził,  że 
zgadza się aby przeprowadzić dyskusję ze społeczeństwem na ten temat.   Ważnym 
tematem do jednoczesnego  rozważenia  jest  wskazanie  innego miejsca  targowego, 
wskazanie miejsc na  parkowanie i układu komunikacyjnego. Będą prowadzone w 
formie debat dyskusje na temat zagospodarowania Placu Pocztowego oraz na temat 
miejsca pod  targowisko i układ komunikacyjny placu. Trzeba rozważyć możliwość 
przeniesienia i wyznaczenia nowego miejsca pod targowisko. 

Pan  Tadeusz  Mańczak  stwierdził,  że  zgadza  się  z  tym,  że  trzeba  Plac  Pocztowy 
zagospodarować. Należy przenieść dworzec autobusowy  i lepiej byłoby żeby oba 
środki komunikacji masowej znajdowały się w jednym miejscu. Jest dobry pomysł, 
żeby przenieść dworzec PKS do siedziby PKP i należy życzyć, żeby się tylko udało. 
Wtedy  dopiero  można  by  ten  plac  zagospodarować.  Niektóre  decyzje,  które 
wcześniej były podjęte jak rozbudowa budynku realizowanego przez firmę ABITA 
bez jednego miejsca parkingowego też generują określone potrzeby.  Żeby realizować 
potrzeby obiektu, to potrzeba ok. 30 miejsc parkingowych.  Największy problem z 
miejscami  parkingowymi jest  w dni  targowe.  Należy  zastanowić  się  nad budową 
takiego  placu  wielofunkcyjnego,  latem  taki  plac  mógłby  być  wykorzystany  na 
ogródek piwny, czy miejsce spotkań i rozrywki.  Jest to dobra propozycja zrobienia 
spotkania aby ludzie mogli się w tym temacie wypowiedzieć. Następnie opracować 
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taką koncepcję  spełniając oczekiwania.  Odrębna sprawa jest  naprawa nawierzchni 
tego placu, a w późniejszym czasie podjąć takie działania, aby uniemożliwić władzy 
wykonawczej  podejmowanie  takich  działań  utrudniającej  poruszaniu  się  na  tej 
nawierzchni. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, że jeśli będzie dyskutować się ze społeczeństwem to 
nie uzyska się konsensusu.  Konkurs, który był rozpisany  to uczestniczyli w nim nie 
tylko studenci  ale także architekci.  Trzeba tylko na tej  podstawie powołać zespół 
złożony z przedstawiciela Rady Miejskiej, architekta miejskiego, mamy specjalistę 
do  planowania  przestrzennego,  mamy  architekta  zieleni.  Z  przedstawionych 
koncepcji  zagospodarowania da się złożyć wspaniałą koncepcję do realizacji. Jeśli 
będziemy dyskutować ze społeczeństwem, to nie ma takiego projektu aby zadowolił 
wszystkich,  temat się rozmydli.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  tak  Platforma  Trzcianecka  konsultowała 
ogródki działkowe. Powiedział, że trzeba się społeczeństwa pytać czy ma być, czy też 
nie ma być mauzoleum. Czarnków robił to 4 lata.  Należy rozważyć czy ma pozostać 
sarenka  czy  też  nie,  czy  drzewa  wyciąć,  czy  je  pozostawić.   Potem  dopiero 
konsultować, ludzie powinni wiedzieć jakie są zamierzenia. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził, ze należy uporządkować trzy sprawy jak 
przeniesienie  dworca  PKS,  targowiska  i  co  dalej  z  mauzoleum.   Kilka  lat  temu 
sprawa  targowiska  była  omawiana  i  były  pewne  propozycje  jego  przeniesienia. 
Stwierdził,  że  należy  także  rozważyć  możliwość  rozwiązania  układu 
komunikacyjnego, zwłaszcza w dni targowe.  Plac powinien podobnie wyglądać jak 
w Czarnkowie, chociaż nasz jest mniejszy. Mieszkańcy powinni tylko odnieść się do 
mauzoleum i nic więcej, resztę opracowuje zespół fachowców. 

Pan W. Putyrski poinformował, że w koncepcji na rozbudowę cmentarza miejskiego 
jest miejsce wyznaczone na mauzoleum. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  tej  kadencji  należy  załatwić  sprawę 
mauzoleum i dworca. 

Przewodniczący Rady Powiatu pan Tadeusz Mańczak stwierdził, że trzeba docelowa 
funkcje określić. Urbaniści powinni się wypowiedzieć, co może a co musi tam być. 
Coraz to więcej zabudowuje się w mieście, nie robiąc parkingów. Do tej koncepcji 
należy podejść a zwłaszcza do koncepcji zagospodarowania centrum.  Dzisiaj cała 
komunikacja jest przeprowadzana przez jedno rondo.  Trzeba pomyśleć aby cześć 
ruchu  z  ul.  Żeromskiego  prowadzić  ul.  Konopnicką  i  należy  udrożnić  ul. 
Mickiewicza. Coraz więcej jest samochodów. Nie trzeba robić parkingów na placu 
Pocztowym  ale  są  miejsca  za  Pocztą,  należy  szukać  i  rozważać  najlepsze 
rozwiązanie. Ludzie są wygodni i ustalając lokalizację dla targowiska należy szukać 
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takiej aby była w centrum miasta.  

Radny  Paweł  Kolendowicz  jest  zdania  podobnego  jak  pan  Putyrski  i  z  tych 
wszystkich opracowanych koncepcji można zrobić jedną bardzo dobrą. Jest Komisja 
Urbanistyczna, która składa się z fachowców i ona może wybrać jedną, góra dwie 
koncepcje, którą można przedłożyć do oceny publicznej. Sprawę parkingów na placu 
Pocztowym należy wyważyć, są one potrzebne, bo jeśli ich nie będzie, nie będzie tam 
handlu.  Można  na  Placu  pozostawić  postój  taksówek  a  wyłączyć  z  ruchu  inne 
samochody. 

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że na tą chwile idzie się za daleko. Burmistrz 
powinien przedstawić konkretną decyzję i  wtedy można dyskutować czy ona jest 
dobra, czy też coś tam można zmienić. Może być tak, że Wałcz zgodzi się przenieść 
dworzec do PKP i  nie  będzie sprawy.  Od czegoś trzeba zacząć.  Burmistrz musi 
przeprowadzić konkretne rozmowy. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że od wielu lat prosił o korespondencje w sprawie 
Placu Pocztowego i jakiś uzgodnień.  Chodzi mu o jedno, aby do końca tej kadencji 
pojawiła się finalna koncepcja.  Chodzi o dwie sprawy, dworzec i mauzoleum. 

Radny  Paweł  Kolendowicz  powiedział,  że  do  końca  czerwca  powinna  być 
przedstawiona radnym propozycja   składu tego zespołu.  Zespół powie, do kiedy jest 
w stanie przedłożyć koncepcje. 

Burmistrz Trzcianki do końca tego roku zostanie omówiona wizja,  co ma być na 
Placu Pocztowym. Wizja będzie wymagała dodatkowych środków na przeniesienie 
niektórych obiektów w inne miejsce.  Wtedy odpowiemy sobie na pytanie czy gmina 
Trzcianka może ponieść takie koszty. Poprosił o nieprzyspieszanie danego procesu. 
Zobowiązał  się,  że  do  końca  tego  roku  odbędą  się  spotkania,  które  dadzą 
odpowiedzieć na pytanie, na czym się stoi.  Radni zostaną zaproszeni na dyskusję w 
tym temacie.  Zostanie przedstawiona wizja placu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, żeby nie kierować się, że dzisiaj gminę nie stać, 
ale należy przygotować koncepcje, co się tam chce. Można pewne prace etapować. 

Pan  Tadeusz  Teterus  stwierdził,  że  wszystkie  wypowiedzi  są  podobne  do  siebie. 
Sprawa jest ważna należy ustalić harmonogram w dążeniu do celu. Należy określić 
czas w realizacji, co powinien zrobić pan Burmistrz we współpracy z Radą Miejską, 
okazją będą rozdania unijne 2014-2020, jest to znakomity moment aby się wpisać w 
projekty. 

Radny Jacek Wawrzon stwierdził,  że  radny Kolendowicz miał  racje twierdząc,  że 
należy powołać zespół z osób urbaniści, architektów i radnych. Należy konkretnie 
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rozmawiać z  PKS, trzeba poruszyć sprawę mauzoleum, bo to jest  sprawa władzy 
wykonawczej.  Zespół  może  pracować  nad  koncepcjami,  które  można  jeszcze 
przekazać ją pod dyskusje społeczeństwu. 

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że dwie sprawy są kluczowe na Placu Pocztowym 
jak Mauzoleum i Dworzec PKS. Zdecydowana większość chciałaby aby przenieść 
dworzec  PKS.  Pozostaje  kwestia  kosztów.  Sprawa  Mauzoleum  jest  sprawa 
kontrowersyjną. Jest dużo skrajnych opinii. Nie wie, w jaki sposób dotrze się, jaka 
jest  w  tej  sprawie  opinia  społeczeństwa.  Jedynym  miernikiem  powinno  być 
referendum. 

Przewodniczący komisji deklaruje aby został powołany do składu Gminnej Komisji 
Urbanistycznej. 

Burmistrz  Trzcianki  poprosił  aby  także  rozważyć  sprawę  ulicy  Kościuszki,  także 
powinna zostać przedyskutowana. 

Radny Grzegorz Bogacz przestrzegał Burmistrza o robienie spotkań konsultacyjnych 
bez  określonej  koncepcji.  Nie wie,  czy  Burmistrz  był  zadowolony z  z  publicznej 
debaty  w zakresie kultury trzcianeckiej.   Nic tam nie wniknęło.  Przez wiele lat 
mówiono na temat placu Pocztowego ale bez określonych ustaleń i kosztów. 

Burmistrz Trzcianki odpowiedział, że będą przeprowadzone konkursy na dyrektorów 
placówek kultury. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  komisja  w  tym  temacie  nie  będzie 
formułowała wniosków z protokołu będzie napisana dyskusja w tym temacie. 

Ad 6. Analiza  stopnia  realizacji  Uchwał  Rady  Miejskiej  Trzcianki  o  charakterze 
wieloletnim za lata 2002 – 2012 ( materiały radni otrzymali na sesji dnia 11 kwietnia 
2013 r.).

Sprawozdanie z realizacji uchwał o charakterze wieloletnim, obejmujące dane od 21 
listopada 2002 r. do 30 października 2012 r., radni otrzymali, informacja  stanowi 
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji powiedział, że informacje podpisał pełniący obowiązki pan 
Piotr Birula.  Niektóre stwierdzenia  są lakoniczne np. punkt  18   dot. podpisania 
porozumienia z Powiatem w sprawie Pętli Trzcianeckiej, odczytał odpowiedź cyt.: 
„Przyjęto postanowienia uchwały do stosowania, pod warunkiem posiadania środków 
finansowych  na  ten  cel  w  budżecie  gminy”.   Powiedział,  że  dzisiaj  akurat 
przeczytana  była  ta  uchwała,  gdzie  nie  doprowadzono  do podpisania  stosownego 
porozumienia Gminy i Powiatu w sprawie Pętli. Uważa, że trzeba to poczytać i na 
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sesji można się dopytać.  Także przytoczył punkt 17 tj.  Uchwała Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  3  września  2008  r.  w  sprawie  kierunków  działania  Burmistrza 
Trzcianki.   Chodziło o zastosowanie  kostki  nowej  grani  w centrum miasta   żeby 
Trzcianka się czymś wyróżniała. Nie zostało to zrealizowane. odczytał udzieloną w 
tej kwestii odpowiedź. Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu i jest   zawarta 
informacji.  Podsumowując  swoją  wypowiedź  powiedział,  że  chodzi  o  to  żeby 
wyciągać wnioski, Radzie się należy odpowiedź, dlaczego coś nie zostało zrobione i 
nie zostało zrealizowane.  

Ad 7. Analiza, opiniowanie  otrzymanych projektów uchwał;
1)  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  gminy  Trzcianka na lata  
2013-2030,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała stanowiska.
2) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok,

Skarbnik Gminy stwierdziła, że budżet jest 70 milionowy.  Jest wprowadzona kwota i 
po stronie dochodów i wydatków   na wykupy działek w wysokości 647.780 zł. 

Przewodniczący  komisji  poprosił  Skarbnika  Gminy  aby  zmiany  do  budżetu 
omówione zostały  zgodnie z zapisami w  uzasadnieniu do projektu uchwały. 
Poprosił aby zmiany budżetu zrobić w taki sposób aby to, co dochodzi było w innym 
kolorze,  a  to  co schodzi  w innym, tak np.  jest  w powiecie.  Radni  wtedy wiedzą 
szybciej, o co chodzi i zapisy są bardziej przejrzyste. 

Radny Mariusz Kukuś powiedział, że w taki sposób pracuje już powiat i to, co jest na 
plus jest na czerwono, a to co na minus jest na niebiesko. 

Pani Skarbnik powiedziała, że nie ma technicznych możliwości opracowania takiej 
uchwały  o jaką wnioskują radni. Kwota 340 tys. jest to kwota realizowana na 
projekt „Moja Szansa” realizowana przez MGOPS. Gmina otrzymała dotację w 
wysokości 364.255,00 zł jest to dotacja od Wojewody na realizację zasiłków 
okresowych. Są dochody ze szkół podstawowych, jedna ze szkół podstawowych 
ściąga poprzez Komornika swoje należności z tytułu dzierżawionych wcześniej 
pomieszczeń. Dochody te  nie były planowane. Jest darowizna na konkurs w 
wysokości 1 tys. zł. Kwota 3.528 zł jest to kwota otrzymana z gminy Człopa za 
dzieci przebywające w naszych przedszkolach.    Budżety szkolne są skorygowane, 
są tam mniejsze dochody w stołówkach szkolnych.    

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  przedstawionych  informacji  wynika,  że 
wszystkie dodatkowe pieniądze są znaczone. 

Skarbnik  Gminy  omówiła  wydatki,  proponuje  się  zwiększenie  wydatków  na 
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utrzymanie dróg o 101 tys. zł, w tym na profilowanie o 15 tys. zł. Kwotę 60 tys. zł 
przeznacza  się  na  remonty  chodników oraz  40  tys.  na  remont  parkingu  przy  ul. 
Kościuszki.  Zwiększa się wydatki majątkowe  w wys. 13,5 tys. zł na   projekt ścieżki 
pieszo-rowerowej Straduń- Smolarnia. Poprzedni projekt jest nieaktualny. Zmniejsza 
się środki o 27,5 tys. na budowę zjazdów na Okunie. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nie  można  wykonać  zjazdu  na  Okunie,  bo  są 
kłopoty  łącznie z powiatem wykonania przepustów jak i konieczności budowy tego 
zadania, powiedział, że jeszcze można odczekać na wykonanie tego zadania. Z tego 
zadania  środki  zostaną  przekazane  na  profilowanie  dróg.  Także  środki  będą 
przekazane  na  opracowanie  projektu  technicznego  ścieżki  Straduń  –  Smolarnia. 
Radni  otrzymali  ekspertyzę  dotyczącą  naprawy  parkingu  przy  ul.  Kościuszki. 
Zadanie  jest  połączone  z  zadaniami  ZIK,  należy  tam  wykonać  dodatkowe 
nawodnienie  przelewowe.  Także  przewiduje  się  kwotę  60  tys.  zł  na  remont 
chodników, jest to kwota przewidziana na chodnik główny w Parku 1 Maja. DALKIA 
robiąc swoje prace,  nie naprawiła chodników, więc trwają na ten temat rozmowy, 
także  prowadzone  są  rozmowy  z  inwestorem  prywatnym  na  temat  modernizacji 
muszli koncertowej. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził,  że jeśli chodzi o Park 1 Maja, to nie ma 
żadnej koncepcji, więc wykonywane w nim prace  mijają się   z celem. Nie ma w 
gminie pieniędzy i zabezpieczenia na to zadanie w kwoty 60 tys. mija się z celem. 

Pan Marek Dąbrowski stwierdził, że w 2010 roku były próby wprowadzenie środków 
na zrobienie istniejącego ciągu komunikacyjnego w parku,wtedy była wielka burza, 
że nie ma koncepcji, i trzeba się nad tym głęboko zastanawiać. Temat powrócił po 
trzech  latach,  bez  opracowanej  koncepcji.   Powiedział,  że  osobiście  wtedy 
wnioskował  o  zrobienie  tego  ciągu  bez  żadnej  rewolucji,  tylko  żeby  płytki  były 
proste i równo położone. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  radnych to  szczegółowo interesuje,  to  nie 
wraca się do koncepcji wcześniej opracowanej przez architektów ponieważ gminy na 
to zadanie nie stać, ale można coś wyremontować i naprawić.   Później będziemy 
dyskutować nad wprowadzeniem dodatkowych elementów dla dzieci czy dorosłych. 
Chciałby  odbudować  układ  komunikacyjny  i  postawić  ławeczki.  Chodniki  będą 
wykonane w technologii nowa granit. 

Radny Mariusz Kukuś zadał pytanie, 40 tys. zł, które Burmistrz proponuje na remont 
parkingu, na co te środki, czy na  wymianę całej powierzchni,na co?

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  radni  otrzymali  w  tej  sprawie  ekspertyzę,  na 
piśmie.  Jest  to  powierzchnia  500 m2.   Jest  to  obszar  od  kamienia  do wjazdu na 
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parking. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  jeśli  chce  się  przeznaczać  jakieś  pieniądze,  to 
należy wiedzieć, czy to jest nasz teren, czy coś się w tej sprawie zmieniło. Druga 
sprawa, to sprawa ul. Kościuszki. Jeśli ciepłownicy przechodzili przez park 1 Maja, 
to  mieli  obowiązek  pozostawienia  tego  parku  w  takim  stanie  jakim  go  zastali. 
Postawił pytanie, jak  zostali rozliczeni ciepłownicy, czy przekazali jakieś pieniądze, 
poprosił o odpowiedź. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że kwota była ustalona, natomiast miał to być zwrot 
ceny materiałów, który miał być odtworzeniowy na odcinku zniszczonej powierzchni. 
W tej sprawie powinien wypowiedzieć się poprzednik. Teraz zadanie będzie robione 
tylko ze środków gminy.  Chciałby zrobić w parku główne ciągi komunikacyjne. Jeśli 
radni wyrażą zgodę, to zadanie zostanie zrealizowane. 

Pan Witold Putyrski poinformował, że ustalenia z ciepłownikami i Burmistrzem M. 
Kupsiem dotyczące parku  były zupełnie inne. Materiał zakupi DALKIA a robocizna 
będzie po stronie Gminy. Były różne przepychanki, teraz jest szansa, że Dalkia w 
ramach  rekompensaty  za  wejście  na  teren  parku  przekaże  materiał  do  budowy 
chodników. Gmina wykona roboty. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie,  co  z  tą  muszlą  koncertową,  jaka  ona  ma 
pełnić rolę. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że muszla koncertowa wpisała się w wizerunek parku 
1 Maja, może służyć na różne imprezy, nie jest to muszla nowoczesna.  Jest wola 
pozostawienia tej muszli w parku. Na razie mówi się o modernizacji ciągu pieszego. 

Radny Paweł Kolendowicz zaproponował umieszczenie reklam na muszli w zamian 
za przeprowadzenie jej remontu. 

Radny  Grzegorz  Bogacz  stwierdził,  że  jeśli  cokolwiek  zostanie  wykonane  na 
parkingu kolo kamienia, to w nocy młodzież to zniszczy, co zostanie zrobione, robiąc 
ósemki  samochodami.   Powiedział,  że  jest  przeciwny  monitoringowi,  ale  w  tym 
miejscu sytuacje wymuszają do jego założenia. 

Burmistrz Trzcianki stwierdzi, że prowadzi rozmowy z p. Jagłą odnośnie przejęcia 
niektórych terenów w mieście. Ale rozmowy zostały odłożone w czasie. Dzisiaj jest 
radnym dołączony projekt uchwały z zakresu dróg. 

Skarbnik  gminy  stwierdziła,  że  są  środki  w  dziale  gospodarka  mieszkaniowa  na 
prowadzenie obsługi prawnej i opłaty sądowe, po 10 tys. Jest rozpoczętych 35 spraw. 
Należy przeznaczyć środki na dochodzenie naszych należności.  Są środki na wykupy 
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dróg w kwocie 547 tys. W administracji publicznej w każdym dziale w Urzędzie są 
zmniejszone  wydatki.  W  bezpieczeństwie  publicznym  i  ochronie  p.  poż  są 
zwiększenia na zakup energii i zmniejszone są usługi pozostałe. Rezerwa ogólna, są 
zmniejszenie  na  prowadzenie  świetlic  na  terenie  gminy  Trzcianka.  Zwiększono 
środki na zakup usług profilaktycznych, jest umowa z gminą Piła na utrzymanie Izby 
Wytrzeźwień. Środki zabezpieczono ze  środków alkoholowych. W oświacie   zostały 
dokonane  wszelkie  możliwe  cięcia,  zostały  środki  na  remonty  w  szkołach, 
przedszkolach  i  gimnazjach,  na  sumę  30  tys.  zł.  Zostały  zmniejszone  środki  na 
dokształcanie  nauczycieli  o  34.805   zł.  Są  także  zmniejszenia  w  dziale  opieka 
społeczna. Jest dotacja Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych. Są 
środki otrzymane na realizację projektu „Moja Szansa”. W gospodarce odpadami są 
przeniesienia  środków  na  wydatki  związane  z  obsługą  poboru  opłat.  Jest  to 
roznoszenie umów z jednoczesnym ich odbiorem. 

Radny Andrzej Cija poprosił do tego zadania o preliminarz kosztów. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że na oświetlenie ulic były sygnalizowane braki, ale po 
zastosowanych  cięciach  można  zwiększyć  środki  na  ten  cel.  Także  zostały 
zmniejszone  środki  w  instytucjach  kultury,  jak  w  TDK  i  Muzeum.  Są  braki  na 
utrzymanie  sal  wiejski.  Bardzo  droga    jest  sala  w  Runowie.  W dziale  kultura 
fizyczna i sport, w tym roku organizacją dożynek zajmie się wieś Nowa Wieś i jest 
konieczność podłączenia skrzynki elektrycznej na boisku gdzie będą przeprowadzone 
dożynki.  Zmniejsza  się  środki  na  zadanie  inwestycyjne  na  boisku  w  Białej, 
pozostawiając tylko środki na doprowadzenie energii.

Radny Krzysztof Oświecimski zadał pytanie dlaczego solidarnie nie obcięto środków 
Bibliotece jeśli obcięto je w pozostałych dwóch jednostkach. Jednostka ta ma budżet 
dwa razy większy od TDK i Muzeum. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  biblioteka  ma  tak  obciętą  dotację,  że  nie  mają 
środków  na  zakup  nowych  książek.  Biblioteka  ma  filie  na  wsiach,  które  także 
kosztują. 

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że w budżecie były środki na doprowadzenie wody 
i  energii  do boiska w Białej.  Teraz proponuje się zmniejszyć środki i  pozostawić 
jedynie na doprowadzenie energii. 

Radny Andrzej Cija zadał pytanie czy budżet się bilansuje. 

Skarbnik gminy  stwierdziła,  że  dochody realizowane są  w sposób jaki  zostawały 
zaplanowane.  Są niższe na razie  udziały w PIT, ale  on zawsze w I  półroczu jest 
niższy.   Ze  wszystkich  zmniejszeń  w  oświacie  zostały  pieniądze  na  zwiększenie 
wynagrodzeń.  Wszystkie  wygospodarowane  oszczędności  przez  szkoły  zostały 
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przeznaczone  na  zwiększenie  wynagrodzeń.  Przy  uchwalaniu  budżetu  było  to 
sygnalizowane, że brakuje 1.600.000,00 zł na to zadanie. 

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że doszły do niego informacje, że w związku ze 
zmniejszeniem  budżetów  szkół,  to  szkoły  poszły  na  łatwiznę,  to  szkoły  obcięły 
wynagrodzenia.  Jest to jego zdaniem, sabotaż z decyzji Rady Miejskiej. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że  nie  we wszystkich  przypadkach.  W oświacie  jest 
trudno wydatki policzyć, bo są tam urlopy zdrowotne. Brakuje środków pomiędzy 
tym, co było w projekcie  budżetu,  a  to co zostało uchwalone,  to brakuje  jeszcze 
1.200.000,00 zł. 

 Uwagi do projektu uchwały:
1. Radny Krzysztof Oświecimski wnioskował aby cięcia w jednostkach kultury 
dokonane  były  solidarnie  we  wszystkich  trzech  placówkach,  także  w 
Bibliotece. 
2.  Radny  Andrzej  Cija  wnioskuje  o  przeprowadzenie  rozmowy  z  dyrekcją 
spółki ZIK dotycz. doprowadzenia wody do boiska we wsi Biała,
3.  Radny  Krzysztof  Oświecimski  zwrócił  uwagę  na  stan  nagłośnienia  sali, 
zawnioskował o przeznaczenie środków na jej nagłośnienie.

3) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła,
Radny Andrzej Cija zadał pytanie czy jest wiadome   ile osób z terenu naszej 
gminy korzysta  z Izby. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził, ze ciężko uzyskać od nich    
jakąkolwiek informację, płaci się za gotowość. Jest zdania, że należy szukać 
innego rozwiązania. 

Opinia komisji:
Komisja sugeruje przeprowadzenie rozmów z dyrekcją szpitala trzcianeckiego, 
policją  dot.  zakupu  usług  w  zakresie   działań  profilaktycznych  dla 
przebywających  w  danym  „ośrodku”  osób  nietrzeźwych  z  terenu  gminy 
Trzcianka

4) wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu 
pożarniczym,
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zmiany  zaproponowane  w  projekcie 
uchwały były konsultowane z Komendantem Straży Pożarnej. 
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

5) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  ze  projekt  uchwały  budzi  emocje  wśród 
radnych, jest dołączona tabela. Jest propozycja podniesienia opłaty łącznie z 
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realizacja  niektórych  zadań.  Jest  to  konieczność  podyktowana  aby  można 
realizować poprawę jakości dróg.

Radny Marek Dabrowski uważa, że podniesienie opłaty  jest koniecznością aby 
można poprawiać stan techniczny dróg. 

Radny Krzysztof Oświecimski zdecydowanie jest przeciwny podjęciu uchwały.
Jest to nowy podatek w gminie, są to zaniedbania wieloletnie. Nie wierzy, że 
środki uzyskane z podniesionych opłat zostaną przeznaczone na inwestycje. 

Radny Sebastian Kęciński uważa, ze trzeba podnieść opłatę. 

      Pan Witold Putyrski stwierdził, że opłata adiacencka dotyczy małej grupy 
      mieszkańców naszej gminy. Jest to opłata w związku ze wzrostem wartości 
      nieruchomości, a jest ona w związku z podziałem dużej działki na małe.  
      Kolejka na wypłatę odszkodowania rośnie w bardzo szybkim tempie. 

Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały.

6)  warunków  udzielania  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu  przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  i  wysokości  stawek 
procentowych,
 
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

7)  zmiany uchwały Nr XXXV/238/12 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

8) zmiany uchwały nr XXXIV/220/12 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia  
28  listopada  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na lata 2012-2015,
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

9) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przyłękach w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej w Siedlisku,
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  to  tylko  zamiar,  ten  rok  2013/2014 
szkoła jeszcze pracuje.
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

10)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2013 roku,
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Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

11) zmiany uchwały Nr XXII/158/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 
marca  2012  r.  w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego 
przeprowadzania,
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

12)  zgłoszenia  sołectw  gminy  Trzcianka  do  programu  „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”,
Burmistrz Trzcianki stwierdził,  ze zorganizował spotkanie z sołtysami gdzie 
omówił warunki zgłaszania sołectw do „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, projekt 
uchwały  odzwierciedla  zainteresowania  tą  sprawą  sołtysów.  Do  programu 
zgłosiło się bardzo mało sołectw.  
Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

13) trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowej z zakresu 
ratownictwa wodnego,

Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

14)  zmiany  uchwały  Nr  IV/9/10  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  21 
grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej Trzcianki,

Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały. 

15) uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,
Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące 
zwolnień z podatków od nieruchomości między innymi z wysypiska śmieci. 
Zwolnienie wynosi na dzień dzisiejszy 29.113 zł, nie wiemy dzisiaj, kto będzie 
zawiadywał  wysypiskiem,  więc  dlatego  przygotowano  niniejszy  projekt 
uchwały.  Drugie zwolnienie  dotyczy   zniesienie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości ZIK ( oczyszczalnia ścieków). Jest to poważna kwota 174.025 
zł,  będzie  to  duże  przełożenie  na  ceny  wody  i  ścieków.  Jeśli  ta  uchwała 
zostanie  uchylona,  to  z  ZIK  będziemy  rozmawiać,  co  ewentualnie  będzie 
umorzone  z  płacenia  z  podatku,  nie  chce,  aby  to  było  umorzenie  ogólne. 
Docelowo  płatność  należy  rozłożyć  na  4  lata  i  dojść  do  faktycznej  stawki 
podatkowej. 

Radny Mariusz Kukuś zadał pytanie jak to się przełoży na cenę jednego metra 
sześciennego wody i ścieków. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że ok. 5 %.
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Radny Andrzej Cija powiedział, że na sesji pani prezes ZIK powinna  
jednoznacznie powiedzieć, jaka to będzie kwota. 

16)  niewnoszenia  skargi  na  rozstrzygniecie  nadzorcze  Wojewody 
Wielkopolskiego dotyczące uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 14 marca 2013 r. 

17) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Trzcianka”.

Komisja nie wypracowała stanowiska, zapoznała się z projektem uchwały.
Przewodniczący komisji stwierdził, że jeszcze wpłynęły dwa projekty uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
2)  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  zawarcia 
umowy dzierżawy.
 

Ad 8.Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2013 r. - bieżąca informacja 
Burmistrza o stopniu realizacji.
Pan Witold Putyrski stwierdził, że kompletuje się wniosek , bo jest nabór wniosków z 
zakresu inwestycji z Programu PORYBY II etap. W skład wniosku wchodzić będzie 
remont wypożyczalni WOPR przy jeziorze Miejskim. Remont jest dostosowany do 
możliwości gminy i do możliwości finansowych, które gmina może jeszcze otrzy-
mać. 
Ad 9. Sprawy wniesione do komisji:
– Postanowienie Nr RD-198/12 o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniają-
cego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  radni postanowienie 
otrzymali wraz z zawiadomieniem na powiedzenie komisji.

Ad 10. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Jacek Oświecimski wnioskuje o opracowanie zmiany uchwały Nr XV/82/07 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie  programu pomo-
cy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
w gminie Trzcianka, zaproponował kwotę pomocy do 200.000 euro brutto. Zapropo-
nował aby zmiana uchwały była podjęta na sesji w miesiącu czerwcu. 

Radny Sebastian Kęciński powiedział, że na spotkaniach ludzie pytają go,  czy są w 
oświacie prowadzone ruchy kadrowe (szkoły, przedszkola), czy idą one w kierunku 
rozwiązywania umów z tymi osobami, które powinny być już na emeryturach i po-
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winni pozostawić miejsce pracy młodym nauczycielom. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że tymi sprawami w Urzędzie zajmuje się zastępca 
Burmistrza. Poinformował, że odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na pierwszy 
etap powinni oszczędności a zarazem zmiany kadrowa przeprowadzić dyrektorzy je-
śli  tego nie zrobią, to trzeba będzie wprowadzić drugi wariant, czyli pokazywanie 
palcem, co mają robić. 

Radny Andrzej  Cija zgłosił  swoje uwagi dotyczące  ulicy Mickiewicza - Matejki, 
zwrócił uwagę na wydobywający się smród z kratek ściekowych w tych ulicach. Po-
wiedział, że nie może być tak, jak ZIK zrobił na ulicy Staszica na wysokości”Białego 
Misia”, była naprawa wokół kratki ściekowej  i pozostawiony został bałagan oraz po-
rozrzucany wokół tłuczeń. 
Przewodniczący Komisji  zapoznał zebranych z kolejną sprawą, z  pismem z dnia 16 
maja  2013 r.  Przewodniczącego  Klubu Porozumienie  Społeczne   kierowanym do 
Włodzimierza Ignasińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki i do Komi-
sji  Rady dot.  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przewodniczący komisji odczytał to pismo, pismo 
stanowi załącznika do protokołu. 

Ad 11. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi  na  wyczerpany   porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji
/Maria Boduszek / / Andrzej Cija /  
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