
Protokół nr 51/14
z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia  23 czerwca 2014 r.

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2. Pan Roman Zozula  inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki,
3. Pani Grażyna Wiśniewska – prezes spółki ZIK Trzcianka.

Posiedzenie  komisji  trwało  od godziny  16 do 17.30 i  odbyło  się  w sali  sesyjnej
Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Cija – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1.         Otwarcie posiedzenia.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 50/14 z 26 maja 2014 r. 
4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016.   Opinia komisji ( Ocena wykonania tego planu
za rok 2013 .
5. Ocena realizacji planu remontów budynków komunalnych, szkół i przedszkoli.
6. Cmentarz komunalny – koncepcja rozbudowy – informacja Burmistrza.
7. Propozycja działań jakie należy prowadzić, aby zwiększyć ilość miejsc pracy
na terenie gminy Trzcianka.
8.        Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
9.        Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów uchwał  Rady  Miejskiej
Trzcianki. 
10.       Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r. – bieżąca informacja
Burmistrza                           o stopniu realizacji.
11.       Sprawy wniesione do komisji.    
12.       Wolne wnioski.
13.      Zakończenie posiedzenia.

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

Ad 2.         Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Glosowało 5 radnych. 
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Ad 4. Przyjęcie protokołu komisji Nr 50/14 z 26 maja 2014 r. 

Protokół nr 50/14 z dnia 26 maja 2014 r. został przyjęty jednogłośnie . Glosowało 6
radnych.  

Ad 5. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016.   Opinia komisji ( Ocena wykonania tego planu
za rok 2013.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  zastanawiał  się  jak  daleko  Komisja  Rady
Miejskiej  powinna  wnikać  w  analizę  i  ocenę  planu.  Jest  Burmistrz  jako
Zgromadzenie Wspólników, jest Rada Nadzorczy spółki ZIK, która analizuje  plan
i go ewentualnie przyjmuje. W tej kwestii powinien się wypowiedzieć Burmistrz czy
prawnik na ile komisja może wnikać. Poprosił panią Prezes o omówienie wykonania
planu za rok 2013. 

Pani Grażyna Wiśniewska przywitała zebranych na posiedzeniu komisji. Stwierdziła,
że ustawodawca określił, że   plan weryfikuje i dokonuje jego   zmianę   Burmistrz.
Poinformowała, że Rada Nadzorcza spółki omawiała plan i jego wykonanie za rok
2013, i jest to odnotowane w protokółach z obrad Rad spółki.  Także Burmistrz jako
Zgromadzenie Wspólników go  analizował. Burmistrz zaakceptował Plan Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-
2016, i tylko formalnie Rada powinna to zatwierdzić. 

Przewodniczący komisji stwierdził,   wynika z wypowiedzi, że rada nie wiele może w
tej  sprawie,  ale  oczekuje  jednoznacznego  stanowiska  Burmistrza  Trzcianki,  że
dokonał analizy badania wykonania dotychczasowego planu i akceptuje to. 

Pani  Grażyna  Wiśniewska  stwierdziła,  że  radnym  przygotowała   informację
dotyczącą realizacji wykonania inwestycji za 2013 r.  Zarzuca się się jej, że nakłady
były większe a wykonanie mniejsze. Należy stwierdzić, że nie daje to całego obrazu,
inwestycje przechodzą z roku 2012 i w roku 2012 część nakładów na daną inwestycje
były poniesione.    Branie tylko pod uwagę rok 2013 jest trochę mylącym.  Odniosła
się  do   zadania  przebudowy  sieci  kanalizacyjnej  w  ul.  Prosta-  Żeromskiego,
stwierdziła, że część tego zadania wykonana była w roku 2012, nakłady wykazane
dotyczyły  tego  zadania  którego  realizacja  przebiegała  w  przeciągu  dwóch  lat.
Dodała, że na to zadanie była wykonana dokumentacja w całości, która obligowała
do  odtworzenia  całej  nawierzchni  asfaltowej  wokół  garaży  na  ul.  Prostej.   Po
przemyśleniu  projekt  uległ  zmianie  i  dopiero  w  końcówce  roku  zadanie  zostało
zakończone.   Nie  było  możliwości  wprowadzenia  zmiany  do  tego  planu.    Jeśli
chodzi o zadania inwestycyjne na lata 2014-2016 to większość z zapisanych zadań
jest realizowana. Jest wykonana dokumentacja techniczna, są zakupione odpowiednie
urządzenia. Dodała, że w roku 2014 plan będzie realizowany zgodnie z założeniami. 
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Przewodniczący komisji    podsumowując dyskusję  stwierdził,  że  nie  będzie  dalej
dyskutował jeśli będzie do tego planu opinia pozytywna Burmistrza.  Ma pytanie,
dlaczego plan na rok 2014 wzrósł o prawie 50 %.  Jeśli planuje się na inwestycje w
roku 2014 kwotę 1275000,00, to z czego będą pokryte różne inne zadania.

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że w spółce jest inaczej niż w gminie, środki
niewykorzystane nie przepadają tylko przechodzą  na rok następny.  Druga sprawa
jest  kwestia  przetargu,  czasami  się  zdarza,  że  do przetargu  podchodzi  duża  ilość
kontrahentów i  ceny  są  rozbieżne,  jest  szansa  żeby  roboty  wykonane  zostały  po
niższej cenie, dlatego też zostają środki.   To, co jest zapisane w wieloletnich planach
musi  być  zgodne  z  planami  miejscowymi  zagospodarowania  terenu.  Także
realizowane  są  zadania,  które  się  nie  planuje,  a  się  psują.  Muszą  być  środki  na
bieżące działanie spółki.  

Przewodniczący komisji zadał pytanie, co to jest za pozycja zakup działki na OSIR, o
co chodzi. 

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że chodzi o działkę, którą zakupiono za długi
spółki OSIR za pobraną wodę. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  osiedlu  Poniatowskiego  jest  już
kanalizacja,  tam  buduje  się  człowiek,  który  otrzymał  warunki  na  budowę
oczyszczalni przydomowej, a ma do 60 m do sieci.  Prosi o wyjaśnienie tematu.

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, ze nie zna tematu, nie wie żeby wydawała tam
taką decyzję, sprawę rozezna i da odpowiedź. 

Przewodniczący komisji  zadał  pytanie  panu Burmistrzowi,  czy  poddał  wykonanie
i    wieloletni   plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń wodociągowych i  urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 analizie i nie wnosi uwag.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  poddał  analizie   plan  rozwoju  i  modernizacji
urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata  2014  –  2016   oraz
poddał analizie wykonanie inwestycji za rok 2013 i nie wnosi uwag. 

Radny  Paweł  Kolendowicz  stwierdził,  żeby  na  sesji  po  10  miesiącach  plan
weryfikować i prosić Radę Miejską o zatwierdzenie zmian. 

Radny  Krzysztof  Oświecimski  zadał  pytanie,  czy  ZIK posiada  agregaty  gdy  jest
problem z zasilaniem.

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że ZIK posiada dwa agregaty na oczyszczalni
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ścieków,  w chwili  obecnej  trwają  prace  zmierzające  do zakupu  agregata.  Jest  na
stanie  jeden  agregat  przewoźny,  stacje  są  tak  przystosowane,  że  w  razie  braku
dostawy zasilania agregat zostaje  nieprzewieziony.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  żeby  przy  kolejnym  podejmowaniu  Uchwały
Rady Miejskiej w sprawie planu   rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  kolejne   lata,  pani  Prezes  zażądała  od  Burmistrza
Trzcianki informacji pisemnej, że Burmistrz dokonał  oceny dotychczasowego planu
na lata 2013  i nie wnosi uwag i zaproponował zmiany planu na kolejne lata. 

 
Ad 6. Ocena realizacji planu remontów budynków komunalnych, szkół i przedszkoli.

Komisja otrzymała informację podpisaną przez Kierownika Referatu pana Mariana
Patalasa, informacja stanowi załącznik do protokołu. Do przedstawionej informacji
nikt nie wniósł uwag. 

Ad 7. Cmentarz komunalny – koncepcja rozbudowy – informacja Burmistrza.

Pan  Roman  Zozula  stwierdził,  że  Nadleśnictwo  Trzcianka  wyraziło  zgodę  na
wymianę  gruntów  zaproponowanych  przez  gminę.   Na  najbliższą  sesję  ma  być
przygotowana  Uchwała  Rady  Miejskiej  dot.  zamiany  gruntów  gminnych  dla
Nadleśnictwa.   Poinformował,  że  wszystkie  zadania  idą  zgodnie  z  wcześniej
ustalonym planem, nie ma zagrożeń ich wykonania. 

Ad 8. Propozycja działań jakie należy prowadzić, aby zwiększyć ilość miejsc pracy
na terenie gminy Trzcianka.

Komisja  otrzymała  informację  podpisaną  przez  Burmistrza  Trzcianki,  informacja
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Sebastian Kęciński stwierdził, że widział program telewizyjny gdzie jedna z
gmin zaczęła się wystawiać na targach.   Zadał  sobie pytanie, czy jest szansa aby
Burmistrz Trzcianki stworzył grupę przedsiębiorców  trzcianeckich, jak Sapa, Copal,
Zobal, Joskin.  Każda   z firm musi kooperować. Należy stworzyć bazę gdzie na
branżowych targach   można by  pokazać, co Trzcianka ma do zaaferowania jaki jest
jej potencjał dla potencjalnego nabywcy nieruchomości. Tam także trzeba wykazać
jakie Trzcianka ma nieruchomości inwestycyjne.  Wszystko trzeba wykazać w taki
sposób,  aby  wykazać,  że  na  nieruchomości  są  przyłącza  i  nie  ma  problemu
z pozwoleniem na budowę.  Wszystko powinno mieć na celu, aby pokazać, co w
Trzciance można robić i co można sprzedać, oraz to, że Trzcianka ma infrastrukturę.
Można wystawić się na targach branżowych. Trzeba zapoznać się jaki byłby to koszt.
Trzeba  wystawić  gminę  Trzcianka,  należy  wytypować     osoby  odpowiedzialne
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z gminy jak pracownicy, mogą być radni, przedsiębiorcy.   Wszystko ma na celu aby
zareklamować miejsce i jaki jest potencjał do zagospodarowania. 

Radny W. Magdziarz stwierdził,  to wszystko można ubrać w jednym zdaniu,  chodzi
o promocję gminy, czy miasta,  co ma gmina do zaoferowania.  Pracownicy Urzędu
powinni wykazać swój potencjał i ładnie to sprzedać na targach.  W urzędzie jest
zasób informacji,  wiadomo jest  czym gmina dysponuje,  jakie  ma możliwości.  To
pracownicy  powinni  podsuwać  takie  propozycje.   Powinniśmy  wykazać  tereny
uzbrojone w gminie, infrastrukturę jak basen.   Potencjalni inwestorzy oczekują także
coś od gminy.  Przed nami uchwalenie WPI, to powinno być ustalone, co chcemy
zrealizować,  aby  inwestorzy  wiedzieli,  co  w  gminie  jest  pewne,  co  będzie  w
przyszłości. Trzeba poszukiwać nowe firmy, bo to są kolejne miejsca pracy. 

Radny Sebastian Kęciński stwierdził, że   zdaniem  przyszłego inwestora bardziej
będzie  interesowało  de  minimis,  więc  musi  być  dokładnie  omówione.  Referat
Promocji ma różne zadania przypisane, to jest inny rodzaj promocji,   powinno być
pokazane, co w Trzciance już jest i co można zaoferować.  Musimy starać się aby
ludzie  z  Trzcianki  otrzymali  pracę.  Podał  przykład  Joskina,  który  składa  stalowe
elementy, szacuje, że kooperacja z tą firmą jest potrzebna. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził,  że  Promocja w Urzędzie kuleje. Każda
firma czy Joskin, czy Sapa ma swoją komórkę i ma osoby odpowiedzialne za bazę
danych swojej  firmy i  wyszukiwanie rynku zbytu.  Firmy dobrze sobie  radzą,  jest
kwestia  Promocji  i  pana  Burmistrza  żeby  skoordynować.  Zadaniem  gminy  jest
zbieranie informacji o firmach i mieć dane do dyspozycji. Gmina nie jest po to, aby
robić coś za firmy, firmy świetnie sobie radzą. Stwierdził, ze był w firmie Copal,
marketing  jest   świetnie  w  tej  firmie  rozwinięty.  Jest  kwestia  koordynacji  firm
z Urzędem. 

Przewodniczący komisji podsumowując dyskusje stwierdził, że jest w gminie dział
Promocji, który na szczeblu trzcianeckim promuje gminę i pana Burmistrza, może
pokazać mieszkańcom, co dzieje się w Trzciance i gminie. Należy określić do kogo
chcemy skierować naszą ofertę.  Współpraca powinna być na szczeblu Burmistrza
i szefów firm, na organizowanym przez Burmistrza, co jakiś czas, spotkaniu. Tam
Burmistrz spyta się szefów jak można zaproponować Trzciankę. Przy okazji targów
można  się  za  promować.  Być  może  w  tej  sprawie   trzeba  skorzystać  z
profesjonalnych firm. 

Sebastian Kęciński stwierdził, że na targach może ktoś przyjdzie i spyta, co chcecie
sprzedać, wtedy trzeba powiedzieć, że chce sprzedać np. wyprodukowanie 100 ton
miesięcznie stali z możliwością jej zbytu. To tylko przykład. W tej chwili reklamuje
się Alleo. Najlepiej zrobi to, nie firma ale radni i pracownicy urzędu. 
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Radny Witold Perski proponuje współpracę z Powiatowym Biurem Pracy. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że temat taki można wprowadzić do planu pracy
komisji  i  doprowadzić  do takiego  spotkania  z  udziałem Burmistrza  pracowników
działu Promocji i szefów firm trzcianeckich. 

Radny  Paweł  Kolendowicz  stwierdził,  że  nasuwa  się  konkretny  wniosek
a  mianowicie  ścisła  współpraca  z  działem  Promocja  z  osobami  prowadzącymi
promocję swoich firm.  Firmy te mogliby otrzymać nasze materiały i zgodzą się na
promocje na targach i z boku będą leżały foldery o Trzciance gdzie będą oznaczone
tereny przemysłowe do inwestowania, to wystarczy.

Radny S. Kęciński stwierdził, że takie działanie jakie proponuje  radny Kolendowicz
w ogóle się nie sprzeda. Podał przykład terenu Safo Trzcianeckiej. Celem Promocji
mas być  pozyskanie miejsc pracy dla mieszkańców Trzcianki. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  zostało  powiedziane  wszystko,  Burmistrz
może zapoznać się z dyskusją, która odbyła się na dzisiejszym posiedzeniu, może
wyciągnąć wnioski aby polepszyć promocje gminy. 

Ad 9.  Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
Przewodniczący komisji odczytał projekt planu komisji na II półrocze 2014 r. 
LIPIEC 
1.   Plan  miejscowy  zagospodarowania  przestrzennego  w  obrębie  geodezyjnym
Trzcianki  –  rejon  jeziora  Sarcz  –  prezentacja  planu,  szczegółowy  harmonogram
dalszych prac nad planem.
2.  Informacja  o  postępie  prac  przy  opracowywaniu  pozostałych  planów
realizowanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
3.    Aglomeracja  Trzcianka  –  informacja  Burmistrza  o  postępie  prac
modyfikacyjnych.
4.   Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5.  Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r.  –  bieżąca  informacja
Burmistrza o stopniu realizacji.
6.  Sprawy wniesione do komisji.

SIERPIEŃ
1.  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny (  WPI)  – analiza  propozycji  zgłoszonych przez
komisje Rady Miejskiej Trzcianki – wnioski Komisji Gospodarczej.
2.    Uwagi i propozycje do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2015r.
3.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4.   Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja
Burmistrza o stopniu realizacji.
5.     Sprawy wniesione do komisji.
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WRZESIEŃ 
1.   Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  (  WPI)  –  opinia  Komisji  Gospodarczej  do
propozycji Burmistrza, końcowa opinia Komisji Gospodarczej.
2.   Gospodarka odpadami w Gminie Trzcianka – ocena po roku funkcjonowania
Ustawy.
3.    Polityka podatkowa  Gminy Trzcianka na 2015 r. i lata następne. 
4.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5.   Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r.  –  bieżąca  informacja
Burmistrza o stopniu realizacji.
6.   Sprawy wniesione do komisji.

PAŹDZIERNIK 
1.   Posumowanie pracy Komisji Gospodarczej w minionej kadencji Rady Miejskiej
Trzcianki ( 2010 – 2014).
2.   Ocena stopnia realizacji Stanowiska Rady Miejskiej Trzcianki z 28.12.2010r. w
sprawie przyjęcia wspólnego programu na okres VI kadencji 2010-2014 rok.
3.    Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4.   Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014  r.  –  bieżąca  informacja
Burmistrza o stopniu realizacji.
5.     Sprawy wniesione do komisji.                               

LISTOPAD:
1.   Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
2.  Sprawy wniesione do komisji.

 
Do przedstawionego projektu planu pracy komisji nikt nie wniósł uwag.

Ad 10.    Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów uchwał  Rady  Miejskiej
Trzcianki: 

a)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
Komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.

b)  udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu;
Komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.

c) wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016;
Komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.

d) przyjęcia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  Trzcianki  na  
II półrocze 2014 r.;
Komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.

e) nadania statutu Zespołowi Szkół w Siedlisku.
Komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.
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Ad 11.  Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r. – bieżąca informacja
Burmistrza   o stopniu realizacji. 

Pan  Roman  Zozula  poinformował,  że  odbył  się  przetarg  na  boisko  boczne
treningowe, po przetargu okazało się, że wykonanie boiska wyniesie  240tys. a w
budżecie na ten cel było zapisane 270 tys. Wygrała firma z Drezdenka, ona także
utrzymuje  boisko  główne  na  terenie  OSiR.   Zakres  robót  na  boisku  bocznym to
drenowanie,  nawodnienie,  ogrodzenie,  brama  i  furtki,  zrobienie  płyty  boiska
i  wyrównanie  nawierzchni.  Ustawienie  bramek  na  płycie  boiska,  miejsca  dla
zawodników rezerwowych. Poinformował, że została zakończona budowa przystani. 

Ad 12.    Sprawy wniesione do komisji.    

Nie wniesiono żadnych spraw. 

Ad 13.  Wolne wnioski.
Przewodniczący komisji stwierdził, że w telewizja lokalna poinformowała, że reszta
ścieżki pieszo rowerowej do cmentarza zostanie wykonana w roku 2015. Zadał pyta-
nie, jaka jest prawda.

Pan Roman Zozula stwierdził, że informacja która padła z telewizji jest informacją
nie zgodną z prawdą. Po pierwszym etapie budowy zostały określone środki w bu-
dżecie, być może będą one za niskie po przetargu.  Przyczyna trudności tkwi w dys-
ponowaniu gruntów od kolei PKP. Za dwa trzy tygodnie taki dokument spodziewamy
się otrzymać od PKP i wtedy zostanie ogłoszony przetarg.

Radny  W.  Magdziarz  poprosił  aby  na  wykonywanym  bocznym  boisku  postawić
dodatkowo boczne bramki. 

R. Zozula stwierdził, że jak trwała budowa boiska to takie bramki były zamówione
ale na ten cel nie otrzymano środków. Można bramki wykonać. 

Radny Wojciech Magdziarz prosi o interwencję naprawę mostku na drodze 180 w
kierunku Piły koło Stihla, prosi o spowodowanie jak najszybsze zakończenie prac
remontowych.  

Radny  Wojciech  Magdziarz  prosi  o  interwencję,  została  wykonana  elewacja
zewnętrzna  budynku  przy  ul.  Sikorskiego  24,  w  chwili  obecnej  tynk  odchodzi
płatami, jaki jest okres gwarancji na wykonaną elewację, może należy interweniować
w tej sprawie. 
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Radny Wojciech Magdziarz zwrócił się do Burmistrza o spowodowanie kontroli a
zwłaszcza  w  godzinach  popołudniowych  i  wieczornych  odnośnie  spalania
toksycznych elementów i śmieci w piecach. Zawłaszcza w rejonie ul. Gorzowskiej
oraz jadąc na Siedlisko po lewej stronie.   

Radny  W.  Magdziarz  prosi  o  udrożnienie  kratek  ściekowych   kanalizacji
deszczowych na wioskach. 

Radny  Sebastian  Kęciński  wnioskuje  o  postawienie  znaku  zakazu  wchodzenia  z
psami na plażach wokół trzcianeckich jezior. Jeśli zakaz będzie łamany to zastosować
kary za wychodzenie z psem na plażę. 

Radny  Mariusz  Łuczak   kieruje  zapytanie,  czy  można  prywatnej  osobie  zwrócić
uwagę,  że  jest  konieczność  wykonania elewacji  na  budynku.  Jeśli  tak,  to  prosi  o
interwencję  i  spowodowanie aby budynek został  wymalowany,  chodzi  o  budynek
gdzie mieści się restauracja  „Złoty Róg”, budynek ten jest w centrum miasta i szpeci.

Radny  W.  Perski  zwrócił  uwagę,  że  także  elewację   budynku  Muzeum  jest
konieczność wykonania. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu komisji odbyło się
posiedzenie w temacie Pętli Trzcianeckiej. Na odcinku, który leży po stronie gminy a
mianowicie Straduń- Smolarnia  ścieżka mogłaby być na terenie tej drogi. Tak samo
na odcinku od Smolarni do drogi nr 180.  Burmistrz nawet poczynił,  jak wynika z
pisemnej  informacji,  pana Teterusa,  że  takie  rozważania były.   Nie wiemy  i  nie
mamy informacji  czy   jak będą rozdzielane środki unijne,  więc za rok przyjdzie
informacja, że środki być może będą przyznane, nie na jezdni, to zaprojektowanie tej
ścieżki  z  uzgadnianiami  powinno  być  w  gestii  powiatu.  Takie  też  są  wstępne
informacje.  Należy zobowiązać Powiat do tego aby taki projekt opracował.  Powinna
być wytyczona,  przynajmniej,  trasa  z  dokonaniem pewnych uzgodnień.   Jeśli  nie
będzie potrzebne to nie będziemy realizować.  Dzisiaj został przyjęty protokół z tego
posiedzenia, więc dołączony zostanie do pisma wyciąg z tego protokołu i zostanie
przesłany do Powiatu wg rozdzielnika wymienionego w piśmie. 
Przewodniczący komisji odczytał pismo dotyczące projektowania i realizacji dróg i
ścieżek pieszo - rowerowych w zakresie tz. „ PĘTLI  TRZCIANECKIEJ”

Cyt: „ W nawiązaniu do ustaleń dokonanych na posiedzeniu Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 26.05.2014r przekazuję wyciąg z protokołu z tego
posiedzenia.
Jednocześnie  chcę  poinformować,  że  Komisja  Gospodarcza  na  kolejnym  jej
posiedzeniu  w  dniu  23.06.2014r  wypracowała  następujące  stanowisko  dotyczące
przygotowania do realizacji tej inwestycji.
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej Trzcianki wnosi o zaprojektowanie w ramach
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zlecenia dokonanego przez Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki także ścieżek pieszo -
rowerowych  biegnących  wzdłuż  drogi  Straduń  –  Smolarnia  oraz  na  odcinku  od
Smolarni do drogi 180.
Komisja stoi na stanowisku, że wykonanie projektów tych odcinków jest konieczne z
uwagi  na  fakt  braku w dniu dzisiejszym wiedzy  na temat  kryteriów i  warunków
pozyskiwania środków na realizację tego typu inwestycji.
Brak  takiego  projektu  w  przypadku  postawienia  wymogu  udzielania  środków
pomocowych  tylko  i  wyłącznie  dla  realizacji  ścieżek  pieszo   -  rowerowych
zlokalizowanych  poza drogą może pozbawić nas możliwości ich pozyskania.
Z uwagi  na  trwający w czasie  cykl  projektowania,  a  zwłaszcza  przeciągające  się
terminy  uzgodnień  opracowywanej  dokumentacji  z  zainteresowanymi  stronami
zlecenie  teraz  opracowania  i  uzgodnienia  tych  projektów  jest  zdaniem  Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej Trzcianki konieczne.
Wykonanie w/w projektów nie stoi w sprzeczności z dyskutowaną na posiedzeniu
Komisji w dniu 26.05.2014r  propozycją odstąpienia od realizacji wyniesionych poza
drogę  ścieżek  pieszo-   rowerowych  na  tych  odcinkach  i  umieszczenia  ich
bezpośrednio na jezdni poprzez wydzielenie ścieżek malowanymi liniami ciągłymi.

Zdaniem Komisji  Gospodarczej  Rady Miejskiej  Trzcianki  wobec dzisiejszego
stanu wiedzy, a właściwie jej braku konieczne jest , aby być przygotowanym na
rozwiązania alternatywne. 
Wnosimy do Pana Starosty i radnych powiatowych o zaakceptowanie naszego
stanowiska i podjęcie stosownych działań w celu jego realizacji.
Załącznik:
Wyciąg z protokołu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Trzcianki odbytej w dniu 
26.05.2014r.
Otrzymują: 
1. Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
2. Tadeusz Teterus – V- ce Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki
3. Tadeusz Mańczak – Przewodniczący Rady Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego
4. Radni Powiatowi ( Jan Kozłowski, Zbigniew Maćkowiak, Robert Szukajło)
5. Krzysztof Czarnecki – Burmistrz Trzcianki
6. a/a. ”

Powyższe pismo przyjęto jednogłośnie, głosowało 8 radnych. Przewodniczący komi-
sji poinformował, że odczyta  pismo na sesji w dniu 26 czerwca 2014 r. 

Przewodniczący komisji ponowił wcześniej składany wniosek odnośnie zrobienia za-
daszenia  przystanku  autobusowego  przy  Bibliotece  Pedagogicznej  w  Trzciance,
wniosek nr 165,
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Przewodniczący komisji wnioskuje o rozebranie  budynku starej toalety  na terenie
OSIR, budynek bardzo szpeci.  

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  jest  opinia  prawna  w temacie  wyroku
Sądu Wojewódzkiego  w Poznaniu na temat mandatów p. Bogacza i Wawrzona, prosi
o informację w tym temacie na sesji 26 czerwca. 

Ad 14.   Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął po-
siedzenie komisji. 

Protokółowała Przewodniczący komisji 

Maria Boduszek Andrzej Cija
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