
Protokół Nr 48/14
z powiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2014 r.

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

1) Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2) Agnieszka Ciemachowska Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki,
3) Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy Trzcianki.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Andrzej  Cija  –  przewodniczący  komisji. 
Przewodniczący  komisji  przywitał  zaproszonych  gości,  członków  komisji 
i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie komisji trwało od godziny 16 do 
18.30 i odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1.         Otwarcie posiedzenia.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 47/14 z 24 marca 2014 r.
4.         Sytuacja finansowa gminy Trzcianka – bieżąca informacja Burmistrza.
5. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE w okresie 2014 – 
2020.
6. Gospodarka opadami w gminie Trzcianka – informacja Burmistrza.
7.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
8.       Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r. – bieżąca informacja 
Burmistrza   o stopniu realizacji.
9.       Sprawy wniesione do komisji.    
10.       Wolne wnioski.
11.      Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.         Otwarcie posiedzenia.
Otwarcie posiedzenia, witając wszystkich obecnych dokonał Przewodniczący komisji 
radny Andrzej Cija. 

Ad 2.         Przyjęcie porządku obrad.
Wysłany  wcześniej  porządek  obrad  został  przyjęty  bez  uwag,  jednogłośnie. 
Głosowało 7 radnych.

Ad 3.        Przyjęcie protokołu komisji Nr 47/14 z 24 marca 2014 r.
Protokół Nr 47/14 z 24 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu. 
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Glosowało 7 radnych. Nieobecni radny Paweł Kolendowicz i radny Tomasz Jurczyk.

Ad 4.         Sytuacja finansowa gminy Trzcianka – bieżąca informacja Burmistrza.
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zaplanowane  dochody  są  na  poziomie  29  %, 
natomiast wydatki na poziomie 22 %.  Jeśli  zachowany zostanie reżim wydatków 
w stosunku  do  dochodów,  to  budżet  do  zrealizowania  jest  realny.  Stwierdził,  że 
niektóre dochody są realizowane szybciej niż planowano. 

Pani  Bożena  Niedźwiecka  stwierdziła,  że  wczoraj  minął  termin  sporządzenia 
sprawozdań,  dlatego  też  przedstawiona  informacja  jest  bardzo  aktualna. 
Poinformowała,  że  zagrożone  są    uzyskanie  dochodów  z  Funduszu  Ochrony 
Środowiska. Jest zaplanowanych 175 tys. zł, a gmina otrzymała 60 tys. zł. Być może 
ta pozycja będzie wymagalna w I półroczu.  Dobrze realizowane są dochody z CIT, 
gmina  posiada  płynność  finansową.   Zobowiązania  regulowane  są  na  bieżąco. 
Wydatki są realizowane na bieżąco. Gmina jest w trakcie korzystania z pożyczki z 
BGK. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie czy są jakieś zagrożenia realizacji budżetu. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  jest  płynność  finansowa,  dochody  były  realnie 
zaplanowane, wydatki też.  Jedynym zagrożeniem mogą być uzyskanie  dochodów 
z Ochrony Środowiska. Sprzedaż jest dobrze realizowana. Nie ma zagrożenia. 

Radny Wojciech Magdziarz zadał pytanie jaka kwota z Ochrony Środowiska może 
być niezrealizowana. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  może  być  niezrealizowana   kwota  170  tys. 
Poinformował, że pewien niepokój jest z pójściem do szkół 6-latków, nie wiadomo 
ile dzieci pójdzie do szkół a ile pozostanie w przedszkolach. W chwili obecnej trwa 
analiza tego tematu.  Sprawa firmy ALTVATER jest w oczekiwaniu, prawdopodobnie 
firma skierowała sprawę do sądu.  

Ad 5.      Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE w okresie 2014 
– 2020.
Komisja  do  realizacji  tego  punktu  otrzymała  pisemną   informację  od  Burmistrza 
Trzcianki, która stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz  Trzcianki  w  uzupełnieniu  przekazywanej  informacji  stwierdzi,  że 
informacje,  które się ukazują nie są informacjami jednoznacznymi i  nie wskazują 
źródeł finansowania. Cały czas pracownicy czuwają i pilnują pozyskanie środków z 
UE.  Będzie możliwość pozyskania   63 % kosztów dla mieszkańców mieszkających 
w miejscowościach poniżej 5 tys.   W naszej gminie skorzystać z tej formy mogą 
obszary wiejskie.   Nasza gmina jest w pilskim obszarze strategicznych interwencji, 
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program  nie  został  zatwierdzony  przez  Marszałka  Wielkopolskiego.  Innych 
szczegółów gmina nie posiada.  Generalnie mówi się, że mniej będzie pieniędzy na 
inwestycje,   nie będzie środków na infrastrukturę techniczną, więcej natomiast na 
kapitał ludzki i działania społeczne. 

Ad 6.     Gospodarka opadami w gminie Trzcianka – informacja Burmistrza.
Komisja  do  realizacji  tego punktu  otrzymała  pisemną   informację  od Burmistrza 
Trzcianki, która stanowi załącznik do protokołu. 

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  odpady  odbierane  są  zgodnie 
z zawartą w zeszłym roku umową z firmą KOMBUD. Należna kwota miesięczna 
wynosi  183 tys.    Dnia 27 lutego 2014 r.  zgodnie z przepisami prawa, odbył się 
przetarg  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 
zamieszkałych.  Wpłynęła 1 oferta firmy Kombud,  jest to oferta, która opiewa na 
wyższe środki niż są zaplanowane w budżecie gminy.  Na ten rok jest zaplanowana 
kwota  2173000,00  tys.  zł.  Umowa  miała  obowiązywać  od  1  czerwca,  jest 
jednomiesięczne przesunięcie terminu płatności tzn. jest 6 miesięcy do płacenia.  Jeśli 
nie będzie przesunięcia terminu, więc trzeba unieważnić przetarg. Brakuje na ten rok 
107000,00  zł.  Jest  przygotowany  projekt  zmian  w  budżecie   i  ewentualne 
przesunięcie  środków  z  rekultywacji  wysypiska  na  umowę  na  odbiór  odpadów 
komunalnych,  jeśli  nie  będzie  przesunięcia,  to  trzeba  będzie  unieważnić  przetarg 
i  ogłosić  nową  procedurę  przetargową.    Średnia  kwota  wpływu  w  roku  2013 
kształtowała  się  240  tys.  miesięcznie,  w  w  roku  2014  257  tys.  zł.  Taka  kwota 
planowana jest do końca maja, od 1 czerwca następuje zmiana. W tym roku wpływy 
będą łączne 2 512 644,55 zł, a planowane wpływy w roku 2015 będą 2 535 775,20 zł.
Ściągalność  jest  dobra  i  przekracza  92 %.     Zadeklarowanie  ilości  gospodarstw 
pokrywa się z tym, co było ustalone.    Sprawa rekultywacji wysypiska jest na etapie 
zamykania  dokumentacji.  Jest  wydana decyzja  środowiskowa,  będzie  opracowany 
kosztorys  inwestorski,  na  który  gmina  czeka.  Wtedy  można  ogłosić  przetarg  na 
rekultywację. Rekultywacja trwać będzie około 2 lat.    Pierwsza rata za rekultywację 
wysypiska przypadnie na rok 2015 i dlatego teraz te środki można wykorzystać na 
inny cel. 

Radny  Jacek  Oświecimski   jest  zadowolony,  że  do  przetargu  stanęła  trzcianecka 
firma.   Stwierdził,  że  z  wypowiedzi  wynika,  że  pan  Burmistrz  rekomenduje 
podpisanie umowy i zwiększenie środków na gospodarkę odpadami.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  zostanie  unieważniony  przetarg,  to  na 
przetargu byli przedstawiciele innych firm, którzy nie brali udziału w przetargu. Ale 
mogą wiedzieć jaką kwotę przewiduje się na wykonanie zadania.  Kombud realizuje 
to zadanie, zakupił sprzęt, zatrudnił parę osób  tzn. przygotował się do świadczenia 
usług.   Może się okazać,  że ogłaszając kolejny przetarg zjawi się firma, która da 
niższą  kwotę.  Wtedy  możemy  doprowadzić  do  tego,  że  firma  będzie  musiała 
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sprzedać sprzęt i ograniczyć zatrudnienie, analizując to i rynek pracy, rekomenduje 
aby  środki,  które  były  przewidziane  na  rekultywację  wysypiska  przeznaczyć 
zwiększenie  wynagrodzenia  dla  firmy  trzcianeckiej   na  gospodarkę  odpadami. 
Stwierdził,  że  jest  niezadowolony  z  takiej  sytuacji  gdyż  analizowane  było  także 
zmniejszenie opłat dla gospodarstw jedno i dwu osobowych. Może zdarzyć się tak, że 
zebrane środki mogą nie pokryć za świadczone usług na odbiór odpadów.  Ale to 
będzie musiała podjąć decyzję nowa rada czy odbiór będzie się odbywał w obrębie 
gminy, czy też przynależeć do związku. 

Przewodniczący komisji   zadał pytani,e czy    cena jaką zaproponował Kombud jest 
ceną  sztywną.   Rozumie  troskę  o  firmę,  ale  nie   widzi  troski  firmy  o  gminę. 
Stwierdził,  że  był  przy tych rozmowach i  wie,  że firma znała  kwotę jaką miasto 
zamierza  przeznaczyć.  Ich  oferta  powinna  być  niższa  a  nie  wyższa.  Więcej  na 
miesiąc  dali  14 tys.  teraz gmina  musi   się  martwić,  czy  mieszkańcom nie  trzeba 
podnieść stawki. Co jest z kubłami,  odczytał zapis, że pomimo zmniejszenia zakresu 
zadań  w  SIWZ  w  stosunku  do  specyfikacji  z  2013r.  zaplanowane  na  realizację 
zadania środki w budżecie są niższe niż oferta. Są to duże pieniądze. Teraz trzeba 
znaleźć 107 tys. zł.  Była mowa jeśli „kombudowi” będzie coś nie tak wychodzić, 
to  mogą  przyjść  do Burmistrza.  Jest  to  firma miejscowa,  chodziło  o  współpracę. 
Teraz decyduje Rada,  nie Burmistrz. Jeśli Rada powie, że nie zwiększamy środków 
o 107 tys., to Burmistrz unieważni przetarg. Jeśli damy, to Burmistrz może podpisać, 
bo Rada dała środki. Jak ma wyglądać dalej współpraca po roku 2015. Jeśli gra się 
nieczysto teraz, to można iść do związku i rozważać tylko rachunek ekonomiczny. 
W gminie też są nasi mieszkańcy nie tylko w Kombudzie. Dzisiaj są ciężkie czasy 
i robi się czasami za 20 % tego, co się mogło wziąć parę lat temu.  Co zmniejszono 
w specyfikacji, co z kubłami, czy już jest wszystko zakupione.

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  gmina  zakupiła  za  250  tys. 
pojemników, i  zabezpieczono w związku z tym potrzeby mieszkańców budynków 
jednorodzinnych  w  zakresie  odbioru  odpadów  zmieszanych,  jak  również 
wielorodzinnych  w  zakresie  odbioru   odpadów  zmieszanych  i  selektywnych. 
Wykonawca nie ma obowiązku wyposażenia w pojemniki tylko w worki.  Zmieniono 
także zapis  odnośnie  kar  umownych, w tamtej  specyfikacji  były bardzo dotkliwe. 
Jest  także  zastosowany  odbiór  odpadów na  telefon.   Jeśli  chodzi  o  wyposażenie 
informatyczne, to poprzednia firma miała obowiązek wyposażyć gminę w program 
komputerowy,  teraz tego obowiązku nie ma.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że wówczas była kwota ok. 220  tys a teraz jest 
mniej o 30 tys.   to trzeba brać pod uwagę i ważyć.  Rada w innym składzie będzie 
podejmowała decyzje czy idziemy do związku czy będzie robił to Kombud.  Podał 
przykład, że jadąc na SZOK wystawione były worki ze śmieciami, śmieciary jechały 
i  ich  nie  sprzątnęły.  Wszyscy  na  ten  temat  powinni  dyskutować,  więc  na  pewno 
dyskusja  będzie  na  sesji.  Dzisiaj  nie  będzie  się   tego  głosować,  burmistrz 
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rekomenduje aby umowę podpisać, stwierdził, że on jeszcze ma dzisiaj posiedzenie 
klubu i na pewno temat ten będzie poruszony. Inne gminy robią tak, są w trakcie 
przetargu,  a  my  w  trakcie  przetargu  mamy  kwotę  173  tys.  i  mamy  14  tys. 
zaoszczędzone,  tak  można  się  bawić  jeszcze  z  rok.  Czy  tej  formy  nie  należy 
rozważyć. Dzisiaj są wszystkie chwyty dozwolone.  Co dalej z wysypiskiem,. Skąd 
wziąć pieniądze. 

Pani Agnieszka Ciemachowska stwierdziła, że jeśli będzie już dokumentacja, to na 
pewno gmina będzie składać wnioski. Fundusz Gospodarki Komunalnej obiecuje, że 
będą na ten cel środki.  Będą to koszty ok. 2 milionów zł. 

Radny  W. Perski zadał pytanie czy wg nowych stawek, opłaty pokryją 197 tys. przy 
ściągalności 93 %.

Pani  A.  Ciemachowska  stwierdziła,  że  pokryją  jeśli  będzie  ten  sam  poziom 
ściągalności. 

Przewodniczący  komisji   zgłosił  sugestie  w  stronę  pana  Burmistrza  aby 
przeprowadził rozmowę z dyrektorem Kombudu.  Gmina ma bardzo dużo robót do 
wykonania, spółka świadczy gminie różne rzeczy.  Chętnie chciałby usłyszeć, że w 
ramach prac społecznych firma Kombud zobowiązuje się do wykonania określonych 
prac, na pewno pan Burmistrz ma już listę. Zwrócił uwagę, że właściciele ogródków 
działkowych nie mają gdzie składać śmieci. 

Pani  Agnieszka  Ciemachowska  stwierdziła,  że  zgodnie  z  uchwałą  działkowicze 
powinni mieć umowę na odbiór nieczystości. 

Ad 7.        Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Trzcianki w sprawie:

a)  zmiany  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  gminy  Trzcianka na lata  2014-
2031, 

Skarbnik gminy stwierdziła, że   Burmistrz zaproponował i wyraził zgodę na 
zaciągniecie pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, jest to 
1 milion zł na remonty dróg. Także są wprowadzone wolne środki z nadwyżki 
w wysokości  461 tys.  zł.  Te pozycje  powodują to,  że  należy zmienić  WPF. 
Ostatnia  zmiana  dokonywana była  6 marca,  w międzyczasie  podjętych było 
trochę zarządzeń   i zmian do budżetu. 
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Przewodniczący komisji poinformował, że radni otrzymali materiały związane z 
WPI, poprosił o zapoznanie się z przedłożonymi materiałami gdyż ich analiza 
nastąpi na kolejnym posiedzeniu. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
Skarbnik Gminy  stwierdziła, że w projekcie uchwały zwiększane są dochody 
i wydatki, Zwiększa się środki  otrzymane jako dotacje celowe na:
dofinansowanie  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  uczniów   o  charakterze 
socjalnym,  także  zwiększa  się  środki  na  zadania  zlecone  na  zwrot  podatku 
akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego.  Także  wprowadza  się 
dochody  za  sprzedaż  grobów  wzmocnionych  oraz  wprowadza  się  dochody 
uzyskane ze szkół podstawowych.  Zachodzą niewielkie zmiany w oświacie na 
wnioski dyrektorów placówek.  
W dziale Rolnictwo zostały wprowadzone pieniądze za akcyzę. W dziale 600 
drogi publiczne,  zwiększa się środki o kwotę 1 081 000,00 zł na:

–przebudowę dróg na osiedla Modrzewiowym i ul. Żwirowej,

–modernizacji ul. Kościuszki,

–budowę schodów między ul. Kopernika a ul. Kościuszki,

–utwardzenie ul. Wspólnej.
Zmniejszone zostaną środki o kwotę 10 tys. zł na odśnieżanie dróg, natomiast 
zwiększa  się  o  15  tys.  zł   wydatki  na  remonty  dróg.  Zwiększono  środki  na 
aktualizację dokumentacji projektów technicznych drogowych w wysokości 20 
tys. zł. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że w tym dziale także jest zapisana kwota w 
wysokości  16  tys.  zł  na  pomoc  finansową  powiatowi  czarnkowsko-
trzcianeckiemu na wykup nieruchomości pod budowę ścieżki pieszo- rowerowej 
do Stradunia. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  to  kwota,  która  potrzebna  jest  na  wykup 
gruntu od p. Z. aby można   było zakończyć proces uzgodnień budowy pętli, 
starostwa musi ten teren uzgodnić z odpowiednimi służbami.   Poinformował, że 
pierwszy  etap,  to  jest  wykonanie  projektu  technicznego  od  Trzcianki  do 
Stradunia  i  do  Smolarni.   Drugi  etap  to  koncepcja  i   uzgodnienia  z  Lasami 
Państwowymi tzw. pasa p.poż. i jest  mowa o  wykonanie drogi od Trzcianki w 
kierunku Siedliska.  Trzeba będzie odkupić część terenów pod drogi od Lasów 
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Państwowych. Jeśli  chodzi o ul. Kościuszki to od słupa ogłoszeniowego wzdłuż 
Banku WBK zrobiony będzie chodnik aż do zieleniaka oraz postawione będą 
dwie  ławeczki.  Także  będzie  naprawiona  nawierzchnia   placu  koło  kamienia 
gdyż kostki są luźne.   Jeśli chodzi o ul. Wspólną to będzie zrobione dwukrotne 
utrwalanie   nawierzchni,  wzdłuż  cmentarza  aż  do  zakończenia  się  części 
parkingowej. 

Radny W. Magdziarz zapytał czy droga Wspólna  będzie poszerzona.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że pewnie potrzeba poszerzenia drogi by była ale 
na ta chwilę nie będzie poszerzona.

Przewodniczący komisji zadał pytanie odnośnie realizacji  przebudowy dróg za 
1 milion tj.  os. Modrzewiowego i ul.  Żwirowej.   Lelewela jest  to najstarsza 
ulica,na  której w chwili obecnej nie ma nic. Zadał pytanie, na jakim etapie jest 
gmina jeśli chodzi o sprawy papierowe i środki finansowe. Jaka jest hierarchia 
wykonywanych zadań, co powiedzieć mieszkańcom najstarszych ulic takich jak 
Lelewela. Sugeruje rozważyć zrobienie w pierwszej kolejności najstarszych ulic 
w Trzciance, bo najdłużej mieszkańcy na zrobienie ulicy czekają. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że kosztorys inwestorski osiedla ul.  Żwirowej 
oszacowany  jest  na  ok.  1.300.000,00  zł  z  przetargów  ceny  schodzą,  można 
wykonać  nawierzchnię  na  ul.  Żwirowej.  Na   ulicy  Lelewela  potrzebny  jest 
szerszy zakres, jest potrzeba wybudowania kanalizacji deszczowej  i chodnika po 
lewej stronie. Kosztorysowo trudno by się zmieścić w tej kwocie. Stwierdził, że 
nie ma zamiaru robienia tej ulicy w tym roku. To nie znaczy, że nie chce się jej 
zrealizować.   W pewnym etapie  należy  wyłożyć środki  na  realizację  osiedla 
30lecia, należy także zrobić projekt techniczny ul. Lelewela i przymierzyć się 
wtedy do realizacji tej ulicy.

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził,  że  należy iść  w tym kierunku aby 
prace wykonywać od najstarszych ulic. Jak tłumaczyć mieszkańcom najstarszych 
ulic w Trzciance, że ich drogi nie będą robione. Dlaczego robiona będzie ul. 
Żwirowa. Ulica Żwirowa nie ma na dzisiaj żadnych rekomendacji, jest tam na 
dzisiaj droga szerokości autostrady, a powinna być droga szer. 5 m. Drogą tą 
jeździ kilka samochodów, które przeważnie dojeżdżają do piekarni. Stwierdził, 
że droga, którą należy wykonać w pierwszej kolejności to ul. Lelewela.  Za tą 
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kwotę  zaproponowaną  w  zmianach   można  wykonać  kanalizację  deszczową 
i nawierzchnię. Stwierdził, że zgłaszał wniosek aby wykorzystać płyty betonowe 
do utwardzenia dróg np. ul. Dąbrówki. Stwierdził, że drogę gminną wykonał za 
własne  pieniądze  i  nie  zwrócił  się  o  rekompensatę.  Należy  opracować 
harmonogram  budowy  dróg  od  drogi  najstarszej  i  robionej  w  pierwszej 
kolejności do drogi najmłodszej.

Radny Marek Dąbrowski nie zgadza się z wypowiedzią przedmówcy, uważa że 
jest   potrzeba wykonania drogi Żwirowej, tam też mieszkają ludzie, którzy nie 
mają przebicia. Nie można rozgraniczać na drogi najstarsze i młodsze, należy 
przejechać się przez miasto, przez Żwirową aby zobaczyć jak droga wygląda. 
Jeśli będzie zrobiony harmonogram i w tym harmonogramie będzie w pierwszej 
kolejności do zrobienia ul.  Lelewela czy ul. Dąbrówki to trzeba wykonać, bo 
taka jest wola rady.  Stwierdził, że gmina sprzedała działki budowlane, wzięła 
pieniądze  i  dlatego  powinna  się  poczuwać  do robienia  dróg  tym wszystkim, 
którym gmina sprzedała działki. 

Przewodniczący komisji stwierdził,  że Burmistrz proponuje zrobienie dróg na 
os. Modrzewiowym i ul. Żwirowej, pojawia się propozycja zrobienia drogi  ul. 
Lelewela,  droga  ta  jest  najstarsza  w  mieście,  jest  tam  klepisko.  Poprosił 
o  informację  na  temat  stopnia  przygotowania  dokumentacji  i  kosztów 
związanych z przebudową dróg osiedla Modrzewiowego, ulicy Żwirowej i ul. 
Lelewela. Poprosił o informację na temat stopnia przygotowania dokumentacji 
i  kosztów   związanych  z  przebudową  dróg  osiedla  Modrzewiowego,  ulicy 
Żwirowej i ul. Lelewela. 

Radny W. Perski stwierdził, że osiedle Modrzewiowe należy robić, osiedle ma 
25 lat, także śp. Radny Kłundukowski preferował to osiedle, to ze względu na 
jego  pamięć  należy  to  osiedle  wykonać.    Należy  zobaczyć  jak  technicznie 
przygotowane  są  dokumenty  ul.  Żwirowej  i  Lelewela  i  wtedy  podejmiemy 
decyzję. Burmistrz powiedział, że być może będą możliwości wykonania jednej 
i drugiej ulicy. 

Radny M. Dąbrowski powiedział, że skoro Burmistrz wytypował ul. Żwirową 
do prac drogowych, to na pewno zrobił analizę. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że wnioski  można złożyć na 1 milion,  czy to 
będzie ul. Żwirowa, czy Lelewela to zależy od radnych, ale może zdarzyć się 
tak,  że  jeśli  radni  zdecydują  aby  wykonać  ul.  Lelewela  to  koszt  wykonania 
będzie wynosił 1.300.000,00 zł. Powiedział, że 300 tys. trzeba będzie dołożyć ze 
swoich środków. Długość ulic jest porównywalna. Tylko na ul. Lelewela brak 
jest  kanalizacji  deszczowej.  Należy  na  Lelewela  wybudować  kanalizację 
deszczową, odstojnik  oraz wybudować chodnik na odcinku 350 m, bo w chwili 
obecnej jest stary chodnik. To wszystko powoduje, że trzeba będzie przeznaczyć 
na te zadania środki z budżetu gminy.  Stwierdził, że z realizacji osiedla 30 lecia 
środki powinny środki zostać i wtedy uda się jeszcze coś zrobić. Najbezpieczniej 
jest wykonanie osiedla Modrzewiowego. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  przez  10  lat  walczył  z  poprzednim 
Burmistrzem aby rozmowy poparte były dokumentami.  W chili obecnej komisja 
nie  ma  żadnych  papierów.  Poprosił  o  przedstawienie  radnym  papiery, 
wyliczenia, wtedy podejmie się decyzję.  Jeśli będzie w uchwale zapisane, że 
należy wykonać osiedle Modrzewiowe i ul. Lelewela, to nie będzie ul. Żwirowej. 
Jeśli zabraknie 300 tys. to trzeba dołożyć, więc radni muszą mieć świadomość 
podejmując decyzję jaką ulicę trzeba wykonać.  Apeluje o takie wyliczenie na 
sesję. 

Radny Paweł Kolendowicz stwierdził,  że  jest  ok,  że Burmistrz wyciąga rękę 
o  1  milion  zł.   Sprawą  wtórną  jest,  która  z  ulic  zostanie  zrobiona  czy  ul. 
Lelewela czy ul. Żwirowa. Jednym z kryterium, jego zdaniem, powinno być, czy 
dana ulica ma uzbrojenie podziemne.

Pani Bożena Niedźwiecka stwierdziła, że  zwiększa się środki o kwotę 100 tys. 
na zadanie inwestycyjne Przebudowa budynku Centrum Wędkarstwa i Turystyki. 
Także zaplanowano wydatki  na budowę siłowni  zewnętrznej  przy  Parku Ryb 
Słodkowodnych  w  kwocie  17  tys.  w  tym  1.022,00  zł  z  opłat  za  wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nad  jeziorem  jest  remontowana 
wypożyczalnia sprzętu. Teren betonowy od wypożyczalni do jeziora jest terenem 
popękanym  i  należy  teren  ten  naprawić.  Także  brzeg  należy  utwardzić 
profesjonalnie, doprowadzić do zjazdu z drogi do wypożyczalni sprzętu przed 
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budynkiem  i  doprowadzić  ścieżki  do  pomostu  i  wyprowadzenie  całego 
uzbrojenia do wysokości łuku tj.do budynku sprzedanego panu Piszczole. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że   ma  propozycje  aby  dział  promocji, 
porobił, na juro, zdjęcia wszystkich inwestycji, które są zapisane w zmianach do 
budżetu, tj. osiedle Modrzewiowe, ul. Żwirowa, ul. Lelewela  jeśli jest mowa o 
tym, co Burmistrz przedstawił, niech będą zdjęcia. Burmistrz te zdjęcia omówi, 
bo nie wszyscy wiedzą o czym jest mowa, a decyzję należy podjąć.  Stwierdził, 
że  jeśli  jest  to  dobry  wniosek,  to  go  przegłosuje.  Burmistrz  na  sesji  omówi 
zrobione zdjęcia. Wniosek poddano pod głosowanie aby w formie zdjęć, jako 
materiały informacyjne, były przygotowane materiały do omówienia zmian do 
budżetu -  zadania inwestycyjne. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych.  
Powiedział,  że  ma  informację  od  pana  P.  Przybylskiego  Przewodniczącego 
Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, twierdził  on, że 
wydawanie  środków  z  funduszu  alkoholowych  na  inwestycje  jest  łamaniem 
prawa. Komisja alkoholowa w głosowaniu, była przeciwna przekazania środków 
alkoholowych  na inwestycje gminne. Dodał,  że nie chce się wymądrzać,  ale 
prosi o opinię radcy prawnego podpisana przez Burmistrza Trzcianki i Skarbnika 
gminy  czy  środki  z  opłat  za  wydawanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych można przeznaczać na inwestycje. Przewodniczący komisji jeździ 
na  szkolenia,  szkoli  się,  ma  opracowane  opinie,  że  środków  na  inwestycje 
gminne nie można przeznaczyć.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że jest zapisane,że nie powinno się przeznaczać 
a nie że się zabrania. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że wcześniej też przeznaczone zostały środki na 
realizację siłowni zewnętrznej i nikt do tego się nie przyczepił. Także okazało się 
stanowisko z Gdańska, że można takie rzeczy realizować. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził,  że nie zgadza się aby pieniądze że 
środków alkoholowych przeznaczać na ulotki, teatrzyki wątpliwej jakości. 

Pan Z.  Nykiek stwierdził,  że  w opracowaniu  PARTY jest  określona  szeroko 
profilaktyka  jego  zdaniem siłowni  zewnętrzna  wpisuje  się  w  szeroko  pojętą 
profilaktykę.  
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Skarbniki Gminy stwierdziła, że w dziale 700 jest małe zwiększenie na podatek 
leśny,  który gmina płaci  sama sobie.   W rozdziale  cmentarze są zmniejszone 
wydatki na rozbudowę cmentarza  i na wydatki związane z administrowaniem 
cmentarzem. Zwiększa się środki na umocnienie grobów na kwotę 30 tys. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że firma Kombud wygrała przetarg, który   jest 
poniżej oczekiwań kosztów administrowania, dlatego można środki zaplanowane 
zdjąć.  Całą gospodarkę poboru opłat pobierana jest na rzecz gminy a gmina 
administratorowi  co  miesić  przekazuje  za  administrowanie  wynagrodzenie. 
Gmina jest zobowiązana do wybudowania w ciągu roku ok. 20 grobowców.  

 Skarbnik Gminy stwierdziła, że w dziale administracja publiczna zwiększa się 
środki na zakup programu do obsługi wniosków o wydanie dowodu osobistego 
na kwotę 615 zł.  Radzie gmin zwiększa się środki o 10 tys. na wynagrodzenie 
dla prawnika i wyposażenie do biura rady o kwotę 150 zł.   W dziale Urzędy 
gmin zwiększa się środki na drobne materiały do napraw i na środki czystości, 
na naprawę sprzętu, zakup części do kserokopiarek. Zwiększa się środki o 36 tys. 
na  wykonanie  sieci  teleinformatycznej  oraz  zwiększa  się  o  kwotę  5  tys.   na 
zakup programu kadrowego, a zmniejsza się wydatki na zakup serwera o kwotę 
2.565,00  zł.  Przenosi  się  kwotę  3  tys.  z  §  4170  umowy  zlecenia  na  pobór 
deklaracji do §4430 na zakup systemu do rozliczania tytułów wykonawczych. 
Zwiększa  się  wydatki  na  zatrudnienie  pracowników  po  zakończeniu  prac 
społecznie użytecznych o kwotę 10 070,00 zł. Przenosi się między paragrafami 
kwotę 500 zł w zadanie pozostałe materiały, usługi i opłaty z § 4430 do § 4610. 
Ponadto zmniejsza na to zadanie wydatki o kwotę 100 zł. 
W  rozdziale  kwalifikacja  wojskowa  wprowadza  się  wydatki  na  wypłatę 
zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek w związku z wezwaniem do 
osobistego stawiennictwa w sprawie dot. powszechnego obowiązku obrony.  
W  rozdziale  Promocja  zmniejsza  się  wydatki  na  zakup  namiotu 
wystawienniczego  o  kwotę  ok.  2  tys.  zł.   i  przenosi  się  środki  na  odnowę 
witaczy. Wprowadza się środki  2 tys. na obchody 25 lecia demokracji. Zwiększa 
się wydatki o kwotę 25 tys. na otwarcie parku ryb słodkowodnych, na publikację 
w  prasie  i  współpracę  z  mediami  ogólnopolskimi,  na  zakup  gadżetów 
promocyjnych.  Zaplanowano  także  środki  w  wys.  16  tys.  na  opracowanie 
strategii  rozwoju  gminy  Trzcianka.   Zwiększa  się  wydatki  na  składki  do 
organizacji,  do  których  gmina  należy  o  kwotę  6  tys.  zł.  także  zwiększa  się 

11



wydatki  na  koszty  postępowania  sadowego o  kwotę  6  tys.  zł.  Wprowadzone 
zostały środki w wys. 16 tys. ma wypłatę Funduszu Wsparcia na dofinansowanie 
zakupu kamery termowizyjnej  dla  Jednostki  Ratownictwa Gaśniczego PSP w 
Trzciance.  Stwierdziła, że była rezerwa na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 
42 978,00 00  Na ten cel planowana była rezerwa w wysokości 53 tys.  więc 
pozostały środki, które przenosi się  3tys. na organizację Dni Trzeźwości II Bieg 
oraz 7.022,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej.

Radny Krzysztof Oświecimski zadał pytanie jak wygląda sala w Siedlisku. Był 
problem z wyposażeniem sali, czy sala jest dosprzętowiona. Prosi o ustalenie czy 
sala ma dostateczny sprzęt. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nikt nie informował, że czegoś brakuje. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi była 
wcześniej już mowa. 
W rozdziale pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotację, którą się 
wprowadza,  ale jeśli  chce się  ją  w całości  przyjąć,  gmina  musi  mieć swoje 
środki,   jest wymagany wkład własny w wysokości 34 250,00 zł.  Jest wydatek 
zaplanowany, podkreśliła, że tylko zaplanowany,  w kwocie 10 541,00 zł dotacja 
dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowej przy 
LO  w  Trzciance.   Zwiększa  się  środki  w  gospodarce  ściekowej   za  wody 
opadowe o kwotę 3500,00 zł Zmniejsza się środki na rekultywację o 107 000,00 
zł  z  wysypiska,  a  zwiększa  się  o  tą  kwotę  wywóz odpadów.   Zmniejsza  się 
wydatki na odśnieżanie miast i wsi na kwotę 16 tys. zł.  Zwiększa się wydatki na 
zakup koszy  o  kwotę  5  tys.  zł.   Po  rozstrzygnięciu  przetargu na  utrzymanie 
terenów zielonych zmniejsza się wydatki o kwotę 54 028,00 zł w tym: wydatki 
na  pielęgnację  terenów  zielonych  o  kwotę  40  tys.  oraz  wydatki  na  cięcia 
pielęgnacyjne,  usługi  transportowe,  frezowanie  pni  o  kwotę  14  028,00  zł. 
Powyższe środki pozwolą dokonać na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania 
terenów  zielonych  (kosiarki,  piły,  pług  śnieżny,  kosy  spalinowe,  nożyce 
spalinowe i myjka ciśnieniowa).  Przenosi się kwotę 1100,00 zł z wydatków na 
utrzymanie  szaletu  miejskiego,  a  zwiększa  się  wydatki  na  utylizację  padłych 
zwierząt, które zginęły w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Także zwiększa się 
plan dotacji dla TDK na kwotę 12 tys. zł na stroje dla Zespołu Małolaty i dla 
Orkiestry Dętej. Zwiększa się środki dla Muzeum o kwotę 20 tys. zł w związku z 
przygotowaniami odchodów 25 lecia demokracji. 
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Radny Paweł Kolendowicz stwierdził,  że w związku z modernizacją parku 1 
maja      należy  zastanowić  się  nad  szaletem  miejskim i  w  chwili  obecnej 
postawić chociaż przenośny szalet.   Co należy zrobić z szaletem w tym okresie 
przejściowym, poprosił Burmistrza o rozeznanie tego tematu.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że sprawa szaletu jest sprawą bardzo ważną, 
do parku przychodzi bardzo dużo ludzi, korzystają także z siłowni, nie ma tam 
żadnego szaletu,  jest  teren Lubmoru,  można tam  postawić kontener.  Sprawę 
należy rozważyć.  Powiedział, że na stronach internetowych odczytał propozycje 
kulturalne na długi weekend. Jego zdaniem propozycja jest bardzo mała są w 
Trzciance dwa domy kultury, muzea, biblioteki a program bardzo mizerny. Są 
cztery dni weekendu. 

Radny Wojciech Magdziarz apelował o przyspieszenie działań zmierzających do 
postawienia szaletu w Trzciance. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że najtańszy szalet to koszt 120 tys. zł.   jeśli 
chodzi o imprezy w czasie weekendu to zaprasza na koncert do kościoła, jest 
koncert chórów.  Pieniądze dla TDK są potrzebne aby można było przystąpić do 
Lokalnej Grupy Działania, i złożyć wniosek na stroje. W Trzciance będą imprezy 
w dniu 2 i 3 maja. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że jest zaplanowana  kwota 25.000,00 zł    dla 
Parafii  Rzymskokatolickiej  pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej   na naprawę 
konstrukcji wieży dachu  i wymianę poszycia wieży  w Kościele Filialnym    w 
Kępie. 

Radny Mariusz Łuczak uważa, że kwota 25.000,00 zł zaplanowana  dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej  na naprawę konstrukcji 
wieży dachu  i wymianę poszycia wieży  w Kościele Filialnym    w Kępie jest 
kwotą zbyt wysoką. 

Radny Paweł Kolendowicz zwrócił się z wnioskiem aby zasięgnąć informacji na 
temat ile na naprawę dachu w kościele przeznacza Powiat. 
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Radny W. Magdziarz zadał pytanie czy gmina jest jedyna instytucja, do której 
się zwróciła parafia. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  parafia  zwróciła  się  także  do  Starostwa. 
Stwierdziła,  że  w  dziale  kultura  fizyczna  i  sport  są  przeniesienia  wszelkich 
środków, środki zostaną przeznaczone na naprawę dachu siłowni.   W uchwale 
są  zaplanowane  środki  w  kwocie  1  miliona  zł  jako  przychód  pożyczka  z 
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Wsi  Polskiej  na  przebudowę  dróg. 
Stowarzyszenie  wsi  Przyłęki  zwróciło  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza 
o udzielenie pożyczki , jest propozycja udzielenia pożyczki w wysokości 8 tys., 
a rozliczą się po rozliczeniu zadania.

Radny  M.  Dąbrowski  w  uchwale  jest  zapis  odnośnie    opłaty  za  wody 
deszczowe z targowiska.   

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że jest  taki obowiązek płacenia opłaty za wody 
deszczowe.  Gmina jest  teraz  administratorem więc  należy opłatę  zapłacić  za 
wody targowiska. 
 
 Wnioski komisji: 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Komisja wnioskuje o przedstawienie pisemnej informacji, na sesję w dniu 24 
kwietnia  2014  r.,  na  temat  stopnia  przygotowania  dokumentacji  i  kosztów 
związanych z przebudową dróg osiedla Modrzewiowego, ulicy Żwirowej i ul. 
Lelewela.

    Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
    W związku z zaplanowaniem wydatków na budowę siłowni zewnętrznej przy 

Parku Ryb Słodkowodnych ze środków z opłat za wydawanie zezwolenia na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych,  komisja  prosi  o  pisemną   informację 
podpisaną przez Burmistrza Trzcianki, Skarbnika Gminy i Radcę Prawnego na 
temat czy wolno wykonywać zadania inwestycyjne  z tych  środków. 

    Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 

 Radny Mariusz Łuczak uważa, że kwota 25.000,00 zł zaplanowana  dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  pw.  Trójcy  Świętej  w  Róży  Wielkiej   na  naprawę 
konstrukcji wieży dachu  i wymianę poszycia wieży  w Kościele Filialnym    w 
Kępie jest kwotą zbyt wysoką. 
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Komisja  prosi,  na  sesję,  o  informację  na  temat  ile  na  roboty  budowlane 
w  Kościele  w  Kępie  przeznacza  Starosta  Powiatu  Czarnkowsko-
Trzcianeckiego. 

Komisja  wniosła  ogólną  uwagę  do  zmian  do  budżetu,  a  mianowicie  aby 
przedstawić radnym na sesji zdjęcia z  planowanych prac:

1) przebudowy dróg osiedla Modrzewiowego, ulicy Żwirowej i ul. Lelewela,
2) przebudowy budynku Centrum Wędkarstwa i Turystyki ,
3) budowę siłowni zewnętrznej przy Parku Ryb Słodkowodnych.

c) udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  czarnkowsko-trzcianeckiemu  na 
realizację zadania „PĘTLA TRZCIANECKA”,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.
d) zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 

2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

W związku z zaplanowaniem wydatków na budowę siłowni zewnętrznej przy 
Parku Ryb Słodkowodnych ze środków z opłat za wydawanie zezwolenia na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych,  komisja  prosi  o  pisemną   informację 
podpisana przez Burmistrza Trzcianki, Skarbnika Gminy i Radcę Prawnego na 
temat czy wolno wykonywać zadania inwestycyjne  z tych  środków. 

e) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła, 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.
f) zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i ulicy 

Żwirowej w Trzciance, 
Komisja wnioskuje o przedstawienie pisemnej informacji, na sesję w dniu 24 
kwietnia  2014  r.,  na  temat  stopnia  przygotowania  dokumentacji  i  kosztów 
związanych z przebudową dróg osiedla Modrzewiowego, ulicy Żwirowej i ul. 
Lelewela.

g) udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy 
Świętej w Róży Wielskiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy 
kościele zabytkowym pw. Świętej Rodziny w Kępie, 

 Radny  Mariusz  Łuczak  uważa,  że  kwota  25.000,00  zł  zaplanowana   dla 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej  na naprawę 
konstrukcji wieży dachu  i wymianę poszycia wieży  w Kościele Filialnym 
w Kępie jest kwota zbyt wysoką. 
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Komisja  prosi,  na  sesję,  o  informację  na  temat  ile  na  roboty  budowlane 
w  Kościele  w  Kępie  przeznacza  Starosta  Powiatu  Czarnkowsko-
Trzcianeckiego. 

     h) zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego   
2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis, 

          Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska. 
i)  zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013- 

2020”,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska. 

j)  programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Trzcianka  do  roku  2016,  
z perspektywą do roku 2020, 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska. 
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 
Komisja prosi o przedstawienie na sesji szerszych informacji, co daje gminie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

l) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska. 
m) zmiany  uchwały  Nr  XXV/166/08  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  

27  listopada  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  gminy  Trzcianka  do 
Stowarzyszenia  Oświatowego  Wspomagającego  Rozwój  Dzieci  
i Młodzieży gminy Trzcianka,
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska.  

n) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, 

o) 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. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że w Statucie gminy jest § 18 p. 5 o treści:
„Projekt   uchwały,  będący  przedmiotem  obrad  Rady,   przedstawia  na  sesji 
sprawozdawca  z  ramienia  autora  inicjatywy  uchwałodawczej,  którym  jest 
odpowiednio Burmistrz  lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu albo 
przedstawiciel  komisji,  przedstawiciel  klubu  lub  radny.    Sprawozdawca 
przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały, wskazuje potrzebę jej podjęcia i 

16



udziela  stosownych  odpowiedzi  i  wyjaśnień.”   Zwrócił  się  do  Burmistrza  z 
wnioskiem  by zapisy wdrażać w życie. 

Ad 8.      Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r. – bieżąca informacja 
Burmistrza  o stopniu realizacji.
Komisja  do  realizacji  tego  punktu  otrzymała  pisemną   informację  od  Burmistrza 
Trzcianki, która stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  przedstawionej  informacji  wynika,  że 
wyłoniono wykonawcę budowy dróg na osiedli 30-lecia, zadał pytanie za ile i kto 
został. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w mieścimy się w budżecie, wygrała firma z Piła 

Przewodniczący komisji stwierdził, że trwają prace związane z profilowaniem dróg 
gminnym, są już sygnały z terenu.  Poprosił p. Burmistrza aby pracownik gminy   nad 
tymi pracami czuwał. 

Ad 9.       Sprawy wniesione do komisji.   
 Nie wniesiono żadnych spraw. 

Ad 10.       Wolne wnioski.
Przewodniczący komisji stwierdzi, że na poprzedniej komisji Referat pod kierownic-
twem p. Patalasa miał przygotować informacje dot. realizacji mieszkań   na bazie bu-
dynku internatu, jak to realizować, jak to ma wyglądać w czasie, projekt finansowy.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że informacja taka zostanie przygotowana komisji na 
najbliższym posiedzeniu komisji.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  został  wykonany remont  fontann  na  Placu 
Pocztowym i przy ul. Sikorskiego. Wcześniej parę lat  temu wnioskował aby fontan-
ny miały wygląd z lat ich świetności.  Remont wykonany, to nieporozumienie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że Plac Pocztowy ma być wykonany, nie będzie się 
teraz wyrzucać pieniędzy na remont fontann, co do fontanny przy ul.  Sikorskiego 
został  przedstawiony  p.  Putyrskiemu  zakres  prac,  należy  stwierdzić,  że  cała 
konstrukcja jest do wymiany, łącznie ze słupem.  Dodał,  że  sprawę wyjaśni dlaczego 
ZIK tak to  remontował.  

Radny  W.  Magdziarz  zwrócił  się  z  wnioskiem zgłoszonym przez   mieszkańców, 
którzy mają potrzebę załatwiania spraw w ZUS. Dodał, że sprawy można załatwić 
albo w Czarnkowie albo w Pile.  Zwrócił  się  do Burmistrza aby on zwrócił  się z 
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wnioskiem do dyrektora ZUS o powstanie w Trzciance punktu ZUS. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że pierwszy człon jest już zrealizowany, ponieważ 
druki  można  pobierać  w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki,  taka  informacja  była 
przedstawiona w telewizji kablowej.  Sprawa jest nierealna do czasu zamontowania 
łącza bezpośredniego pomiędzy Urzędem ZUS a gminą.  

Radny  Krzysztof  Oświecimski  zwrócił  się  w imieniu  mieszkańców ul.  Dąbrówki 
z wnioskiem o utwardzenie tej drogi. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że z parkingu, tam gdzie był postawiony kiosk 
„smaczny  kęs”,   podczas  deszczu  cały  piasek  spływa  na  chodnik  przy  ulicy 
Sikorskiego. 

Przewodniczący komisji wnioskuje o rozważenie możliwości:
1) budowy II etapu chodnika od bramy Lubmoru do ul. Staszica,
2) zadaszenia przystanku  PKS przy Poradni przy ul. Sikorskiego,
3) modernizacji kaplicy na cmentarzu w Trzciance,
4) przeznaczenia 3-5 tys. na opracowanie koncepcji małej obwodnicy ( jadąc z 

Poznania przed przejazdem kolejowym w prawo i wylot w ul. Kopernika),
5) zrobienia dodatkowych miejsc parkingowych przy kościele.

Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  budowa  ścieżki  pieszo-rowerowej  wzdłuż 
torów kolejowych jest w trakcie uzgodnień z PKP, teraz pozostał tylko podpisanie 
aktu notarialnego i zawarcie w nim zasad użytkowania.

Ad 11.      Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął  48 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Andrzej Cija 
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