
Protokół Nr 44/13

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 9 grudnia 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 

posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki,

3. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy Trzcianka,

4. Pan Witek Putyrski kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki,

5. Pani  Agnieszka  Ciemachowska   kierownik  Referatu  Urzędu  Miejskiego 

Trzcianki.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Andrzej  Cija  –  przewodniczący  komisji. 

Posiedzenie trwało od godziny 17.30 do 20.15.  

Przedstawił porządek posiedzenia: 

Porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie posiedzenia.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 43/13 z 25 listopada 2013 r.

4.         Projekt budżetu gminy Trzcianka na rok 2014 – analiza, wypracowanie opinii 

komisji. 

5.         Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka. Informacja  Burmistrza.

6.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

7.        Sprawy wniesione do komisji:

- materiały od Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej do pro-

jektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe-

go zawarcia umowy dzierżawy.

8. Zakończenie posiedzenia.
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Ad 1.         Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Andrzej Cija, przywitał 

zebranych i zapoznał z porządkiem posiedzenia.

 

Ad 2.         Przyjęcie porządku obrad.

Jednogłośnie porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego komisji został 

przyjęty. Głosowało 7 radnych.

Ad 3.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 43/13 z 25 listopada 2013 r.

Protokół Nr 43/13 z 25 listopada został przyjęty jednogłośnie  w głosowaniu jawnym, 

Głosowało 7 radnych.  

Ad 4.         Projekt budżetu gminy Trzcianka na rok 2014 – analiza, 

wypracowanie opinii komisji. 

Przewodniczący komisji poinformował, że  wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej 

Trzcianki wniosły uwagi, uwagi zostały przekazane panu Burmistrzowi. W związku z 

tym, poprosił pana Burmistrza o ustosunkowanie się do wniesionych przez komisję 

uwag. Burmistrz Trzcianki przekazał Przewodniczącemu komisji pismo – odpowiedź 

do wniosków wypracowanych na  komisjach - propozycje zmian wprowadzenia do 

projektu budżetu na rok 2014. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  uwagi  zgłaszane  przez  komisję   i  możliwości 

budżetu gminy zostały zawarte w przedstawionym piśmie. 

Zaproponował, aby zwiększyć o 5 tys. zł  budżet dla TDK na prowadzenie chóru 

Malwa z Siedliska, jest to realizacja wniosku zgłoszonego przez Komisję Rolnictwa 

i  Rozwoju  Wsi.  Aktualizacja  Projektu  Agromelioracji  wiąże  się  z  tym,  że  gmina 

winna się określić.  Powiedział, że Gmina spełnia  warunek ilości podłączeń do sieci 

w stosunku do ilości wybudowanej kanalizacji.  Do 2015 r. zgodnie z umową Polski 
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i  Unii  Europejskiej,  można by płacić kary, jeżeli  nie zostały wykonane potrzebne 

ilość sieci kanalizacyjnej Aglomeracji Trzcianka. Zaplanowano środki w wysokości 

28 000,00 zł na aktualizację projektu aglomeracji.  Zwiększono środki na remonty 

bieżące  chodników w wysokości  21  000,00 zł.  Zachodzi  konieczność  wykonania 

jeszcze chodników w parku 1 Maja w kierunku siłowni i stolika do szachów. Także 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  zobowiązała  się  do  remontu  schodów.  Był  wniosek 

odnośnie  odnowienia  fontann  przy  PKP i  przy  ul.  Sikorskiego,  jest  propozycja 

przeznaczenia pieniędzy na ten cel w wys. 5.000,00 zł. Zwiększono środki na zakup 

ławek do parku w wysokości 10 000,00 zł. Ławki będą przenośne i będą ustawiane 

na imprezy okolicznościowe. Zwiększa się środki na prowadzenie stołówki w SP w 

Łomnicy  na kwotę 35 500,00 zł. Stołówka w szkole w Łomnicy będzie prowadzona 

na takich  zasadach jak stołówka w Szkole w Siedlisku.   Posiłki  będą  z  MGOPS 

i dowożone także będą posiłki dla mieszkańców wsi Pokrzywno, Dłużewo i Łomnica. 

Zwiększa się środki na zajęcia dodatkowe w  w przedszkolach. Były prowadzone 

zajęcia dodatkowe w przedszkolach dla dzieci tych rodziców, którzy wnosili opłaty, 

na dzień dzisiejszy takich opłat gmina nie może pobierać.  Zajęcia dodatkowe muszą 

być prowadzone dla wszystkich dzieci. Na to zadanie zwiększa się środki o 22 000,00 

zł.  Zwiększa się środki z przeznaczeniem na Hospicjum o 5 000 00 zł.  Także tworzy 

się  rezerwę na budowę oświetlenia bez wyszczególnienia na jaki cel, gdzie, będzie 

robione. Na pewno na terenie całej gminy.  Rezerwę zwiększa się o kwotę 40 000,00 

zł.   Wprowadza się zadanie  na budowę ronda ul.  Mickiewicza -  Dąbrowskiego – 

Prosta,  na  kwotę   150  000,00  zł.   Jest  deklaracja  Spółdzielni  Mieszkaniowej  o 

partycypowaniu części  kosztów budowy ronda.   Także planowane jest  pozyskanie 

części  środków  od  ubezpieczycieli.  Jest  także  koncepcja  zrobienia  prawo  skrętu 

wyjazdu  z  ul.  Prostej.   Także  na  spotkaniu  z  Zarządem  Dróg  będzie  dyskusja 

prowadzona na temat jak rozwiązać problem ruchu skrzyżowania ul.  Dąbrowskiego 

z  ul.  Prostą.   Jest  zapisane  zwiększenie  środków  o  5  000,00  zł  na  koncepcje 

zagospodarowania placu Pocztowego.  Jednym z bardziej kosztownym wnioskiem, to 

zakup wozu bojowego dla Straży Pożarnej w Siedlisku. Jest złożone zapotrzebowanie 
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gdzie dotacja wynosiła ok. 80 %, ale na  dzisiaj jest już 50 na 50 %.  Poprosił aby 

firma, która będzie sprzedawała samochód dla straży ofertę i priorytety złożyła na 

piśmie.  Zgodnie z sugestią radnych środki na administrację zostały pomniejszone o 

306000,00  zł.  Poinformował,  że  zgodnie  z  sugestią  także  wydatki  na  promocję 

zostały zmniejszone. 

Pani Skarbniki Gminy Stwierdziła, że wspólnie z panem Burmistrzem i kierownikami 

referatów dokładnie  analizowali projekt budżetu, tam gdzie można było z czegoś 

zrezygnować,   zrezygnowano. 

Radny Krzysztof Oświecimski   zadał pytanie, jak wygląda realizacja wniosku, który 

składał  odnośnie  wyposażenia  sali  w  Szkole  Nr  2.  Jaka  kwota  dla  administracji 

Urzędu  pozostała na podwyżki.  Jakie planowane są podwyżki dla urzędników.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że jeśli chodzi o wyposażenie sali, to jest możliwość 

doposażenia sali z pożyczki Jassika.  W chwili obecnej jest opracowywany kosztorys 

jakie są  niezbędne elementy wyposażenia sali  w Szkole nr 2. Był przedstawiciel 

firmy i akceptuje takie posunięcie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że jest  próba z otrzymanego  kredytu zwiększenie 

środków   o 85 tys.,  z  których planuje się po części remont w szkołach, remont 

wymiennikowni, ale jeszcze trwają rozmowy w tym temacie. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że pieniądze z tej formy są pieniędzmi pewnymi, bo 

Bank  Gospodarstwa  Krajowego  zaproponował  takie  rozwiązanie,  ale  trzeba 

przedstawić dokładny kosztorys żeby zawrzeć aneks do umowy. 

Radny  Marek  Dąbrowski  zwrócił  uwagę,  że  nie  znalazło  w  przedstawionych 

dokumentach dofinansowanie na Uniwersytet Trzeciego Wieku, było tłumaczenie, że 
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Uniwersytet  nie  ma  osobowości  prawnej.  Można  środki  przekazać  na  subkonto 

Miłośników Ziemi Trzcianeckiej, Uniwersytet jest do nich przytulony. Chodzi aby 

Uniwersytet przetrwał do rozpisania konkursu.   Druga sprawa, chodzi o Dni Jazzu, 

prosił o zwiększenie środków na ten cel i żeby Dni się odbyły. Pan Ratajczak ma 

duże znajomości wśród muzyków  i warto to wykorzystać, on chętnie pomoże. Nie 

chodzi,  aby  on  był  organizatorem  ale  żeby  TDK  wspólnie  z  nim  organizował 

imprezę.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest możliwość aplikowania o środki, które będą w 

konkursie, nie może Gmina bezpośrednio do Stowarzyszenia przekazać dotację. Na 

tą  chwilę  mogą  przystąpić  do  konkursu,  który  zostanie  ogłoszony  w  styczniu. 

Uniwersytet jest bardzo dobrą inicjatywą, ma dużo słuchaczy. Poinformował, że jest 

po rozmowach z p. Dyrektor TDK i po zatwierdzeniu budżetu odbędzie się impreza 

jazzowa, także prowadzone będą rozmowy z p. Ratajczakiem, które mają na celu nie 

organizowanie dwóch oddzielnych imprez.  Szefem organizowanych imprez jest  p. 

Zygmont, dyrektor TDK. 

Radny Paweł Kolendowicz wnioskuje,   prosi  o informację jak wydało Hospicjum 

otrzymane w roku 2013 pieniądze z budżetu gminy i na co przeznaczy otrzymane 

środki  w  roku  2014.  Są  to  już  spore  kwoty,  dlatego  powinni  taką  informację 

przedstawić.  Powiedział,  że  podziela  pogląd  żeby  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku 

startował w konkursie jeśli ma do tego uprawnienia i prawo.  Także podziela pogląd, 

że TDK jest organizatorem imprez kulturalnych i jeśli p. Ratajczak coś robi, to niech 

startuje do konkursu. 

Pan  Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  poprosi  przedstawiciela  Hospicjum 

odnośnie złożenia takiej  informacji, sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. 

Poinformował, że środki z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej, zgodnie z 

opinią RIO, muszą być zapisane  w dziale administracja publiczna, nie mogą być 
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zapisane  oddzielnie  w  budżecie.  W budżecie  na  2014  r.  jest  zaplanowanych  31 

nagród jubileuszowych, są przewidziane 2 odprawy emerytalny. Podwyżka jest na 

poziomie 3,5 %.  

Radny  Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jednym  z  wniosków  Komisji 

Gospodarczej była między innymi realizacja ścieżki pieszo- rowerowej, chodnika od 

wjazdu od bramy Lubmor  do ul.  Staszica,  albo  od ul.  Staszica  do ul.  Olchowej. 

Budowa  chodnika  jest  zasadne,  gdyż  na  tym  odcinku  jest  wzmożony  ruch. 

Powiedział,  że  remont  sali  sesyjnej  oraz  jej  nagłośnienie  i  wykonanie  posadzki 

przemysłowej,  to   jego  zdaniem,  należy  to  zadanie  zacząć  o  przedstawienie 

kompleksowego  kosztorysu  planowanych  prac.  Po  przeprowadzonych  rozmowach 

dowiedział  się,  że  nie  ma koncepcji  zagospodarowania sali,  nikt  nie  wie,  jak ma 

wyglądać   docelowo. Bezspornym jest wykonanie remontu na tej sali ale dopiero na 

końcu  powinno  być  zrobione:    rozstawienie  mebli,  kompletne  nagłośnienie. 

Zaproponował aby zrobić kompletny projekt, jak ma wyglądać sala sesyjna, należy 

zrobić kosztorys i jeśli rada i Burmistrz uzna, że należy się za to zabrać, to wtedy 

należy  rozpisać  zadanie  i  zrobić.  Apeluje  do  członków  komisji,  jeśli  będą  takie 

materiały, o których tu mówi, i Burmistrz wyjdzie w ciągu roku z taką prepozycją, to 

powinniśmy to poprzeć.  Poinformował, że dzwonił radny Sebastian Kęciński aby 

przedstawił jego wniosek dot.  znalezienia  środków na budowę chodnika od mostku 

przy starej plaży do skrętu drogi na Wałcz w kierunku „Bajki”.  Chodzi o to, aby 

ludzie nie chodzili asfaltem tylko ścieżką.  Poprosił o wzięcie wniosku pod uwagę.  

Burmistrz Trzcianki odnośnie budowy ścieżki o jaką wnioskuje radny Kęciński, więc 

tereny te nie są WZD ani gminy. Są to tereny ANR.  Jeśli chodzi o nagłośnienie sali i 

wykonanie  podłogi  na  sali,  to  dobrze  jest  aby  o  tym  dyskutować.  W  innych 

samorządach  sale  są  wykonane   i  wyglądają  lepiej  od  naszej.  Mają  dobre 

nagłośnienie,  u  nas  czas  się  zatrzymał.  Przyznaje  rację,  że  trzeba  robić  remont 

kompleksowo.  Trzyma za słowo jeśli coś w ciągu roku się urodzi, to otrzyma od 
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radnych wsparcie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że widzi, że jest wola ze strony pana Burmistrza, 

ale  może  Burmistrz  określić  czy  widzi  konieczność  zapisania  jakiś  środków 

finansowych na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej sali sesyjnej. 

Zadał  pytanie  czy  ktoś  ma  inne  zdanie  aby  do  remontu  sali  podejść  w  sposób 

kompleksowy. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że powinny być zapisane na projekt środki w wysokości 

25 tys.  

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie,  czy  propozycja   budowy  ścieżki  na  ul. 

Wieleńskiej byłaby wykonana w roku 2014.

Burmistrz Trzcianki poprosił o uszczegółowienie o jaką część chodzi chodnika na ul. 

Wieleńskiej,   czy  od  ul.  Broniewskiego  do  ul.  Staszica  dł  500  m  z  wymianą 

krawężnika   i  wymiany  linii  elektrycznej,  czy  też  chodnik  od  Staszica  do  ul. 

Olchowej, tutaj okazuje się, że na tym odcinku jest bardziej wzmożony ruch, odcinek 

wynosiłby   300 m, koszt tego odcina wynosiłby 70 tys. zł. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że też tą sprawę konsultował z mieszkańcami i są 

za wykonaniem odcinka 300 m od ul. Staszica do ul. Olchowej. 

Poinformował aby w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 

uściślić zapisy:

1) w  załączniku  nr  7   jest  zapis:  „  budowa  chodnika  na  ul.  Kopernika  (od 

Chełmońskiego  do  przejazdu  kolejowego),  winien  być  zapis:   „  budowa 

chodnika na ul. Kopernika, dalej wzdłuż torów kolejowych do cmentarza”

2) w  załączniku  nr  7  jest  zapis:  „  likwidacja   kolizji  energetycznych  na  ul. 

Reymonta”, winno być na ul. Chrobrego,
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3) w opisie dział  710- działalność usługowa- wykreślić wyraz ”zmian” , zdanie 

powinno  brzmieć:  „Zaplanowano  150  000  zł  na  opracowanie  planów 

zagospodarowania przestrzennego”. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie - w dziale 900,  czy może być taki zapis, gdyż 

wyczytał, że nie można finansować rekultywacji wysypiska. 

Burmistrz Trzcianki powiedział, że czeka na opinię RIO w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że Komisja Gospodarcza ma wypracować opinię 

o projekcie budżetu gminy na rok 2014, w związku z tym zaproponował, żeby każdy 

członek  wyraził  swoją  opinię.  Komisja  wniosła  uwagi,  odnośnie  złożenia 

sprawozdania z działalności Hospicjum, jak wydatkowane zostały środki z budżetu 

gminy w roku 2013, i na co zamierza się wydatkować otrzymane środki zapisane w 

budżecie w roku 2014. Kolejną rzeczą jest sprawa budowy chodnika od ul. Staszica 

wzdłuż  ul.  Wieleńskiej  do  ul.  Olchowej  w  zamian  za  odstąpienie  od  wykonania 

remontu   sali w kwocie 80 tys. zł. 

Radny Paweł Kolendowicz powiedział, że zrozumiał z wypowiedzi pana radnego, że 

oczekuje  deklaracji  pana  Burmistrza.  Na  te  propozycje  komisja  od  Burmistrza 

otrzymała  odpowiedzi,  są  zapisane  w  protokole.  Zasugerował  zapis  podobny,  że 

Komisja  opiniuje  pozytywnie  projekt  budżetu  na  rok  2014,  z  uwagami  jak  w 

protokole, po wysłuchani odpowiedzi i proponowanymi zmianami przez Burmistrza. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  planowany  jest    Memoriał  szachowy, 

jednodniowy na kwotę 15 tys. zł. Stowarzyszenie Hospicjum, jest to stowarzyszenie, 

gdzie grupa ludzi działa przez cały rok, niosąc  pomoc przez cały rok. Osoby te nie 

czerpią  zysków,  poprosił  o  pozostawienie  zwiększenia  o   5  tys.  na  Hospicjum. 

Zobowiązuje  się  aby  Stowarzyszenie  Hospicjum  przekazało  informację,  o  którą 

prosili  radni.    Środki  zapisane  na  remont  sali  zostaną  przeznaczone  na  budowę 
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chodnika wzdłuż ul. Wieleńskiej od ul. Staszica do ul. Olchowej. 

Radny  P.  Kolendowicz  stwierdził,  że  Burmistrz  poinformował  o  Turnieju 

szachowym, ma wątpliwości,  gmina na początku przekazała  5 tys.  na organizację 

turnieju,  teraz  jest  już  15  tys.  Oczekuje  od  organizatora  imprezy  przedstawienie 

preliminarza kosztów, prosi o taką informację. 

Radny  Marek Dąbrowski  stwierdził,  że  przypomina  sobie,  że  w pierwszej  wersji 

przekazana została kwota 5 tys. potem dołożono, przypomina sobie, że przyszedł pan, 

który informował radę, że się nie bilansuje, i radę postawił pod ścianą. Jeśli na turniej 

przekazuje się 15 tys. to powinien być przedstawiony preliminarz kosztów. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  wypowiedzi  radnych  wynika,  że  w 

przypadku Hospicjum i Memoriału Szachowego należy zobowiązać Burmistrza do 

przedstawienia Radzie informacji, co do rozliczenia przyznanej kwoty na rok 2013 

oraz   przedstawienia  preliminarza kosztów na rok 2014. 

Burmistrz  Trzcianki  zobowiązał  się  do przedstawienia  Radzie  Miejskiej  Trzcianki 

wnioskowanych informacji. 

Radny  Mariusz  Kukuś  stwierdził,  że  Burmistrz  odniósł  się  do  części  wniosków 

komisji,  i  zaproponował  swoje  propozycje,  które  przedstawił  w  załączniku  nr  2, 

pozytywnie odniósł się do wniosków dzisiejszego posiedzenia Komisji Gospodarczej. 

Dlatego prosi komisję, aby w całości zaopiniować pozytywnie przedłożony budżet, 

po wcześniejszych zobowiązaniach Burmistrza, które ustaliła komisja.  

 

Opinia Komisji  Gospodarczej wypracowana na posiedzeniu komisji w dniu 9 

grudnia 2013 o projekcie budżetu gminy Trzcianka na 2014 rok przedłożonego 

przez Burmistrza Trzcianki Zarządzeniem Nr 208/13 z dnia 14 listopada 2013 r. 
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w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Przewodniczący komisji postawił wniosek: 

Kto  w  świetle  uzyskanych  wyjaśnień  i  złożonych   deklaracji  zapisanych  w 

protokole  jest  za  pozytywną  opinią  z  akceptacją  projektu  budżetu  gminy 

Trzcianka na rok 2014 w wersji  przedłożonej przez Burmistrza Trzcianki pana 

Krzysztofa Czarneckiego  z zadeklarowanymi poprawkami, zgodnie z zapisami 

w protokole komisji. 

Wniosek poddano pod głosowanie  jawne. Wynik głosowania: jednogłośnie za. 

Głosowało 7 radnych.  

Ad 5.         Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka. Informacja  Burmistrza.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zgodnie  z  podjętym stanowiskiem przez  Radę 

Miejską dokumenty i pytania do Związku Gmin Wiejskich zostały przesłane.  Pytania 

dotyczyły wielości opłat, wysokości składki członkowskiej, utworzenie kasy, koszty 

przygotowania  deklaracji.  Odbyło  się  zebranie  zarządu  związku,  gdzie   A. 

Gawłowski  zastępca  Przewodniczącego  Zarządu  poinformował,  że  dobrze  byłoby 

wstąpić do związku za rok. Na tą chwilę Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie 

do obowiązujących przepisów.   Minister  przedstawi  nowy projekt  ustawy.  Gmina 

nasza także wprowadzać będzie zmiany. Trwają prace dot. ogłoszenia przetargu na 

rok czasu, dopiero od 2015 r. można przystąpić do związku. Powiedział, że dla gminy 

byłoby  lepiej,  bo  do  końca  2015  r.  można  spokojnie  funkcjonować  w  naszym 

systemie,  lokalnym,  dopiero  z  końcem  roku  2015  można  rozpatrzyć  możliwość 

przystąpienia  do  związku  gmin  pilskich.   Powiedział,  że  pracownicy  dostali 

dyspozycje na organizacje przetargu na ten czas tj, do końca roku 2015. Także nastąpi 

zmiana opłaty pobieranej od mieszkańców. Doszedł do wniosku, że jest możliwość 

obniżenia  kosztów  dla  osób  zamieszkujących  do  2  w  gospodarstwie  domowym, 

kwota ta wyniosłaby 25 zł.  Jest  po rozmowie z p.  Żmudzińskim (wnioskodawcą) 

gdzie  przedstawił  mu  swoje  stanowisko  i  wyjaśnił  różnicę.  Nowe  propozycje 
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wprowadzają stawki gospodarstwa do 2 os na kwotę 25 zł, kolejna stawka to 3 os i 

więcej  w  gospodarstwie   na  kwotę  36  zł.  W tej  stawce  nie  są  wliczone  koszty 

rekultywacji  wysypiska  śmieci.   Stawki  te  pozwolą  zabezpieczyć  środki  na 

funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  gmina  jest  na  etapie  zmiany  ceny,  bo 

rozważane  jest  przejście  do  Związku.  Zgodnie  z  orzeczeniem  Trybunału  będą 

zmiany.  Zasugerował  wychodząc  naprzeciw  4  tys.  mieszkańcom  budynków 

wielorodzinnych  (  spółdzielnie  mieszkaniowe,  TTBS,  Wspólnoty)  aby  zmienić 

sposób  składania  deklaracji,  co  jest  praktykowane  w  innych  miastach.  To  gmina 

winna  zbierać  deklaracje  od  mieszkańców  budynków  jednorodzinnych  jak 

i  budynków  wielorodzinnych.  Zgodnie  z  ustawą  możliwości  egzekwowania 

wszelkich sankcji ma Burmistrz, nie ma zarządca nieruchomości.  Podał przykład, że 

Spółdzielnia występuje z prośbą o złożenie deklaracji, ktoś nie składa deklaracji, jak 

do  tego  ma  podejść  spółdzielnia,  co  ma  zdeklarować.  W przypadku  Spółdzielni 

Lokatorsko-własnościowej zaległości z tytułu opłat za śmieci wynoszą ok. 15 tys. i 

wciąż rosną. Spółdzielnie nie maja żadnych sankcji. Ustawa nie przewiduje żadnych 

sankcji. Zaproponował aby Burmistrz odniósł się do zgłoszonych  propozycji, które 

są praktykowane w wielu gminach. 

Zawnioskował  do  Burmistrza  Trzcianki  aby  w  nowym  regulaminie  wprowadzić 

zapis,  że  gmina   traktuje  tak  samo  mieszkańców  domów  jednorodzinnych  i 

wielorodzinnych występując  bezpośrednio   z  wnioskiem o złożenie  deklaracji  do 

mieszkańców . Tak jest praktykowane w Wałczu i Obornikach. 

Radny Marek Dąbrowski  stwierdził,  że  radny Cija  wyjaśnił  pragmatykę działania 

spółdzielni,  jest  Zarząd  i  on  podejmuje  uchwały,  ale  w  przypadku  TTBS  gdzie 

zarządza  100  wspólnotami,  to  wszędzie  są  zarządy  społecznie.    Konsekwencje 

prawne są daleko idące, TTBS podejmował niejednokrotnie czynności za wspólnoty, 

ale sytuacja jest skomplikowana. Z jednej wspólnoty przychodziły osoby, które dwie 
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chciały segregować, a kolejne dwie nie.    Przychyla się do zgłoszonej  propozycji 

radnego A. Ciji. 

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  w  tym  zakresie  przepisy  się  nie 

zmieniły,  ustawa  mówi  wyraźnie,  kto  jest  zobowiązany  do  złożenia  deklaracji, 

deklarację  składa  właściciel  nieruchomości.  Powiedziała,  że  definicja  właściciela 

nieruchomości jest następująca: Przez właściciela nieruchomości rozumie się także 

współwłaścieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby 

posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użyłkowaniu,  a  także  inne  podmioty 

władające  nieruchomością.  W  przypadku  gdy  nieruchomości  jest  zabudowana 

budynkami  wielkoskalowymi,  w  których  ustanowiono  odrębną  własność  lokali, 

obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomości od wspólnot, w 

rozumieniu ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został 

wybrany. Tak jest z właścicielami lokali osiedla 30 lecia , nie ma zarządcy. Tam gdzie 

jest  zarząd  nie  ma  możliwości,  że  właściciel  lokalu  składał  sam  deklaracje. 

Powiedziała, żeby praktykowano tak, jak mówi radny Cija w innych gminach, to nie 

słyszała. Wyjaśnienia w tej kwestii są na stronach ministerstwa.  Trybunał umorzył 

postępowanie,  odsuwając  to  na  sądy  powszechne.  Powiedziała,  że  to  sprawdzi  w 

gminie  Wałcz.   Taki  problem  ze  ściągalnością  ma  także  gmina.  Rozumie,  że 

Burmistrz ma sankcje ale zatrudnienie musiałoby się zwiększyć. 

Radny Paweł Kolendowicz po wysłuchaniu wyjaśnień pani kierownik, nie znajduje 

zakazów właściciela lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Żeby ułatwić 

nic nie stoi na przeszkodzie żeby zawrzeć stosowne porozumienia, że deklaracje robi 

urząd a pośrednikiem jest zarząd spółdzielni mieszkaniowej. 

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że takie jest  podejście urzędnika,  od pół  roku 

ustawa funkcjonuje a pani kierownik nie zorientowała się jak jest w Wałczu a jak jest 

w Obornikach.  Okazuje  się,  że  można,  można  zawrzeć  porozumienie  i  zawiązać 
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współpracę.  W spółdzielni    też  są  mieszkańcy tej  gminy.  Zadał  pytanie,  kto ma 

pokrywać za tych co nie płacą, skoro spółdzielnie nie mają żadnych sankcji. 

Pani A. Ciemachowska należności są ściągane od tego, kto składa deklaracje. 

Radny Marek Dąbrowski powiedział, że chodzi mu głównie o rozwiązanie problemu 

żeby było dobrze.

Przewodniczący komisji uważa, że trzeba znaleźć złoty środek, ale nie może być tak, 

ze płaci się wszystko w opłacie za śmieci a gro obowiązków spada na zarządcę, który 

nie partycypuje w tych kosztach. 

Wnioskuje  o  zorganizowanie  spotkania  zarządców  nieruchomości,  poprosił  o 

zorientowanie  się  jak  to  robi  się  w  innych  gminach  np.  w  Wałczu,  czy 

Obornikach, i wtedy będzie wiadomo, czy to jest dobre czy gorsze. 

Dodał, że jeśli Spółdzielnia czy TTBs poprosi o złożenie deklaracji, to nie jest żaden 

dokument, np. w Wągrowcu Rada Miejska wywołała uchwałę aby deklaracja stała się 

obowiązującym dokumentem.  Zaproponował zorganizować spotkanie i rozstrzygnięć 

sprawę. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że na pewno zorientują się urzędnicy, jak to wygląda 

w innych gminach ze spółdzielniami i  wspólnotami w sąsiednich gminach.  Na ta 

chwilę nie możemy dalej  dyskutować na temat  gospodarki  odpadami i  należy się 

spotkać  ze   wspólnotami  i  zarządami,  prowadzone  muszą  w  tym  zakresie  być 

rozmowy, powiedzą ile sobie żądają i  te koszty będą wliczone w koszty wywozu 

odpadów. 

Pani  A.  Ciemachowska  stwierdziła,  że  spółdzielnie  nie  muszą  rozliczać  się  z 

mieszkańcem wg tej samej metody jak rozlicza się ze gminą. Do 1 lipca spółdzielnia 

rozliczała się z mieszkańcami wg ilości zajmowanej powierzchni mieszkalnej  a z 
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firmą wywożącą rozlicza się od ilości odebranych odpadów. Zasada się nie zmienia. 

Spółdzielnia od mieszkańców może pobierać stawka np. od metra kwadratowego.

Przewodniczący  komisji  powiedział,  że  nie  zgadza  się  z  wypowiedzią  pani 

Ciemachowskiej. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  żeby  komisja  przekazała  opinię  czy  ta  metoda 

wywożenia śmieci od gospodarstwa pozostaje. To jest ważne, bo trzeba przygotować 

przetarg i na podstawie kwoty, którą trzeba płacić zaczęli.

Przewodniczący komisji poprosił aby każdy członek komisji, radny wypowiedział się 

czy  pozostaje metoda od gospodarstwa czy od osoby. 

Radny K.  Oświecimski – od gospodarstwa,

Radny P. Kolendowicz od gospodarstwa  w rozbiciu, do 2 osób zamieszkujących w 

gospodarstwie i 3 i powyżej,

Radny Witold Perski popiera stanowisko przedstawione przez pana Burmistrza,

Radny M. Kukuś od osoby,

Radny M. Dąbrowski od gospodarstwa,

Radny M. Łuczak od gospodarstwa,

Radny A. Cija od gospodarstwa.

Radny P. Kolendowicz uzupełniając wypowiedź stwierdził, że dyskusja toczy się o 

to, kto ma płacić za tych, co uchylają się od płacenia. 

Przewodniczący  komisji  wnioskuje  do  Burmistrza  o  zorganizowanie  spotkania  z 

zarządcami nieruchomości żeby dyskutować o sposobie dalszego postępowania przed 

przystąpieniem zbierania deklaracji. Dodał, że prosi o wyliczenia, co można pakować 

w cenę od gospodarstwa,  czy można rekultywacje wysypiska.  Stwierdził,  że jego 

zdaniem, na podstawie uzyskanej  wiedzy,   nie można nic ładować, tylko to, co 
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wiąże  się  z   wywozem  śmieci,  a  mianowicie,  wywóz,  transport,  administracja 

i unieszkodliwianie. Zatem nie można pakować  rekultywacji wysypiska, utrzymanie 

starego wysypiska i monitorowanie. Prosi o precyzyjne wyjaśnienia, co wchodzi w 

koszty  dla  wykonawcy.  Czyt  w  tej  stawce  są  wliczone  kubły,  czy  też  nie,  co  z 

workami. Zadał pytanie co wchodzi w kwotę 183 tys. zl. 

Pani Agnieszka Ciemachowska stwierdziła, że nie ma jasności, gdyż przepis nie jest 

jasny. Rekultywacja jest płacona w opłacie pośrednio, bo jest płacona przy stawce do 

regionalnej instalacji.  To wynika z ustawy znowelizowanej. Ale to czy rekultywacja 

składowiska, które nie przyjmuje odpadów,   może być wliczone, to nie ma jasności. 

Sejm dostał 18 miesięcy na przygotowanie odpowiednich przepisów w ustawie. RIO 

widziało naszą uchwałę, gdzie był zapis odnośnie rekultywacji, nikt na ten zapis nie 

wniósł uwagi. Poinformowała, że w przedstawionej stawce i ta umowa nie obejmuje 

wyposażenie  nieruchomości  jednorodzinnych  w  pojemniki,  obejmuje  tylko 

wielorodzinne  w  zakresie  wskazanym.  Cały  czas  toczy  się  sprawa  o  własność 

pojemników,  czekamy  na  rozstrzygnięcie  sprawy.  W kwotę  183  tys.  zł,  wchodzi 

transport,  odbiór  i  zagospodarowanie,  wyposażenie  w  pojemniki  nieruchomości 

wielorodzinne  w  zakresie  odpadów  zmieszanych  oraz  nieruchomości 

jednorodzinnych pojemników  w zakresie odbioru odpadów zmieszanych.  

Przewodniczący komisji zapytał ile jest worków.  W Pile są 4 worki. 

Pani A. Ciemachowska stwierdziła,  że jest  worek za worek, ilość worków i jakie 

mamy frakcje wynika z regulaminu. Na każda frakcje jest worek oprócz odpadów 

zmieszanych.  W Pile  jest  4,  bo  oddzielnie  zbierany  jest  papier.  My,  mamy  już 

zatwierdzony regulamin i tam jest zapisane jakie są frakcje. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  musimy  dojść  do  tego,  że  regulaminu  nie 

zmieniamy. Wywóz odpadów jest taki jak dotychczas i w mieście i na wsi. Nie ma 
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gniazd. Tak jak jest zapisane w regulaminie.  Co z PSZOK. Koszty administracyjne 

wynoszą na miesiąc 15 665,40 zł, a ile jest liczonych etatów. 

Pani  A.  Ciemachowska  stwierdziła,  że  w  kwocie  183  tys.  jest  zawarta  obsługa 

PSZOK. W kosztach administracyjnych są 2 pełne etaty i dwa etaty po 0,5 etatu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że gdyby doszło jeszcze 4 tys. gospodarstw, to 

etaty  musiałyby  zostać  zwiększone  do  6,5  etatu.  W  związku  jest  17  etatów 

i  obsługują  200  tys.  gospodarstw.  Poprosił  o  sprawdzenie  ile  w  równorzędnych 

gminach, co nie nalezą do związku, jest etatów związanych z gospodarką odpadami. 

Zadał  pytanie,  czy  można  rozmawiać  o  stawce skoro  jest  tyle  niejasności.   Jego 

zdaniem nie.  

Pani  Ciemachowska  stwierdziła,  że  nowa  stawka   musi  być  opublikowana  w 

Dzienniku Urzędu Wojewódzkiego. Musimy ogłosić przetarg, co wyjdzie z przetargu 

zobaczymy. W stawce nie ma mycia pojemników jak również nie ma wyposażenie 

nieruchomości w budynkach jednorodzinnych w pojemniki do szkła. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że zadał pytanie  na jaki okres będzie robiony 

przetarg.

P. Agnieszka Ciemachowska stwierdziła, że do końca 2015 r.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że uściślić, to regulamin pozostaje taki jaki jest.

Przewodniczący komisji  stwierdził, żeby zapobiec takiej sytuacji jaka się zdarzyła, 

dlatego  chciałby zobaczyć określenie przedmiotu zamówienia. 

Radny P. Kolendowicz stwierdził, że specyfikacja jest jawna.
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Ad  6.   Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej 

Trzcianki.

Pani B. Niedźwiecka odniosła się do WPF, stwierdziła, że wskaźniki na rok 2014 nie 

są zbyt optymistyczne, każde niewykonanie dochodów majątkowych czy bieżących 

powoduje, że podpieranie się kredytem jest niebezpiecznie.  Stawka WIBOR zmalała 

w roku 2013 i  Rada Polityki  Pieniężnej  zapowiada,  że  do połowy roku 2014 tej 

stawki nie podniesie. Powiedziała, że gmina jest na takim etapie, że ogląda każdą 

złotówkę. Jeśli gmina w ciągu roku otrzymuje dotacje, to są dochody, ale te dochody 

obniżają  wskaźnik.  Jeżeli  w  roku  2014  maksymalny  wskaźnik  wynikający  z 

dochodów i wydatków i spłaty zadłużenia wynosi 5,39 to znaczy, że w tych granicach 

5,39 należy spłacać nasze zobowiązania, to jest kredyt, to są odsetki i poręczenia. 

Maksymalny wskaźnik, który możemy w tym roku obsługiwać to jest 5,53, wynika 

że jest niewielka tolerancja. Podobna  sytuacja będzie w roku 2015. Budżet na rok 

2014 był opracowany, którego bazą był plan 9 miesięcy za rok 2013. Wiemy, że do 

końca  nie  zostaną  wykonane  dochody  majątkowe  i  przez  to  może  się  wskaźnik 

zepsuć.     O tej sytuacji mówi już od roku 2011. 

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym;   

Skarbnik Gminy stwierdziła, że od dłuższego czasu gmina ubezpiecza się 

kredytem 3 milionów i  w tej uchwale jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie 

tego kredytu. Dzięki temu kredytowi zachowana jest płynność. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska.

b) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych 

w budżecie gminy Trzcianka na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego;  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w projekcie uchwały są dwie sprawy, jedna 

dotyczy sporządzenie projektu technicznego ścieżki Straduń - Smolarnia , 

druga sprawa dotyczy parku.
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

c) o zmianie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na 

terenie gminy Trzcianka;  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że projekt dotyczy wprowadzenia zniżki dla ZIK.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2014 rok;

Skarbnik Gminy stwierdziła, że cena skupu żyta dotyczy  ceny  ceny żyta w 

roku 2013. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia 

umowy dzierżawy;

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

f) wyrażenia woli współtworzenia obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 

Grupy Działania na okres programowania 2014 – 2020; 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że gmina Trzcianka jest członkiem, zaczyna się 

nowy okres  gmina musi wyrazić chęć przynależenia. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska.        

g) obciążenia nieodpłatną służebnością gruntową działki nr 14/2 w Przyłękach;  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Ogrodowej.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. Nie wypracowała stanowiska. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, ze na sesję 12 grudnia Burmistrz Trzcianki  będzie pro-

sił radę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2013. Stwierdziła, że należy wprowadzić subwencje oświatową na kwotę 53 tys. zł. 

Obniżono także dotacje na zasiłki stałe – pomoc społeczna. 
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Projekt stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wpisania norki amery-

kańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu 

ferm norki amerykańskiej. 

Pan Stanisław Krawczyk stwierdził, że na najbliższej sesji ma być podjęte stanowi-

sko w sprawie  wpisania  norki  amerykańskiej  na listę  gatunków obcych oraz za-

ostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej. 

Odczytał projekt stanowiska. Poinformował, że wcześniej  były wysyłane pisma do 

Ministra Boniego, na które nie otrzymali odpowiedzi. Nikt do przedstawionych pism 

się nie odniósł twierdząc, że są ustawy. Zdaniem radnego Ciji, Burmistrz powinien 

wsłuchać się w głos społeczeństwa i słuchać i działać w jego imieniu. Mieszkańcy 

wałczą o swoje a Burmistrz mówi, że pytanie niestosowne i nie będzie udzielał odpo-

wiedzi.  Jeśli świat leśników mówi, że norka zagraża, to trzeba słuchać. Burmistrz 

powinien wywołać uchwałę i błyskawicznie pomóc ludziom. Poinformował, że pi-

smo skierował do Rady Miejskiej  i do Komisji Środowiska    dnia 11 czerwca 2013. 

do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.   Wnioskował o to, aby w całej gminie 

wprowadzić  w Studium Uwarunkowań zakaz hodowli norek.   Stwierdził, że rozma-

wiał z radcą prawnym, rozmawiał z wójtem z zachodniopomorskiego, który także 

walczy z norkami.  Złożył pismo do Studium aby wprowadzić zapisy zakazujące ho-

dowlę norek.   Stwierdził, że ma pismo od p. Wojteckiej, w którym jest napisane, że 

można sprawę kierować do sądów,  a to spowoduje gigantyczne odszkodowania.  Po-

prosił  o podjęcie stanowiska.  Także poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na złożone 

wcześniej pisma. Jest w poosiadaniu protokołu Komisji Urbanistycznej z dnia 10 lu-

tego 2010 r. tam poruszane były sprawy norek. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na pewno nie będzie żadnych trudności żeby 

Rada przyjęła takie stanowisko na najbliższej sesji.  Niczego zapisy w Studium nie 

zmienią. Przyjęte stanowisko, to będzie wytyczne dla pana Burmistrza, że w przypad-

ku gdy ktoś zwróci się o wydanie warunków o budowę fermy,   powinien wykazać 

czujność i raczej na terenie naszej gminy nie powinno mieć miejsca.  Jest także moż-
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liwość blokowania planem. 

Ad 7.        Sprawy wniesione do komisji:

- materiały od Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej do pro-

jektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowe-

go zawarcia umowy dzierżawy.

Radny Krzysztof Oświecimski  poprosił aby na stronach internetowych Urzędu i na 

tablicy ogłoszeń były wywieszone informacje do kogo  można się  kierować w spra-

wie odśnieżania, powalonego drzewa itp.

Radny Paweł Kolendowicz poprosił o zamontowanie znaku stop w dwóch miejscach 

przy wylocie z ul. Matejki do Staszica oraz  na ul. Broniewskiego  do ul. Staszica. 

Radny Andrzej Cija  poprosił radnych aby składali propozycje do planu pracy komisji 

na I półrocze 2014 r. 

Poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zmiany godziny odbycia posiedzenia ko-

misji  na godzinę 16.   W wyniku jawnego glosowania,  jednogłośnie za   przyjęto 

wniosek. Głosowało 7 radnych. 

Ad 8.    Zakończenie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  zamknął 

posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek  Andrzej Cija 
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