
Protokół Nr 56/14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 20 października 2014 r. 

Obecni członkowie  komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  Ponadto

w posiedzeniu uczestniczyli:

– pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

– pan Witold Putyrski - Kierownik Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  od

godziny 16 do 19.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Andrzej  Cija  -  Przewodniczący  komisji.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 55/14 z 13 października 2014 r. 

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

5. Sprawy wniesione do komisji.

6.Wolne wnioski. 

8.Zakończenie posiedzenia.

 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Andrzej Cija.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek posiedzenia został przyjęty w glosowaniu: za 6, wstrzymał się 1. Glosowało
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7 radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji Nr 55/14 z 13 października 2014 r. 

 Protokół został przyjęty w głosowaniu: za 4, wstrzymało się 3. Głosowało 7 radnych.

Ad 4. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 

Trzcianki. 

        a)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 

   2014-2031,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała stanowiska.  

b)  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  uchwały  reguluje  dochody  i  wydatki.

Stwierdził,  że  była  długa  dyskusja  odnośnie  przebudowy  ul.  Kościuszki,  były

sugestie odmiennych rozwiązań niż te,  które firma z Koszalina projektuje.  Firma nie

wywiązała się z terminu określonego w umowie, dlatego też zdecydował, że rozstanie

się  z  tą  firmą  projektową,  a  środki  finansowe  zostaną  podzielone  na  cele

inwestycyjne.  Wskazał na budowę ul. Żwirowej, bo jest projekt techniczny tej ulicy,

oraz realizacje chodnika od Sikorskiego  do ul. Fredry na dł. 45 m. Także planuje się

zrobić rozebranie murku, wykonanie chodnika, postawienie ławek, nasadzenie zieleni

kolo IBI.    Pozostałe środki, to są dotacje z przeznaczeniem na Opiekę Społeczną.

Także  przeznacza  się  środki  dla  szkół  i  przedszkoli  aby do końca roku placówki

mogły swoje czynności wykonywać.  

Radny K. Oświecimski zapytał jaki jest koszt wykonania chodnika na ul. Rzecznej.

Burmistrz  Trzcianki  odpowiedział,  że  45  tys,   będzie  wymiana  krawężników  i

wymiana nawierzchni. 
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Radny  K.  Oświecimski  stwierdził,  że  radni  także  monitorowali  temat  wykonania

chodnika przy ul. Broniewskiego, po wycince drzew chodnik jest nierówny, w złym

stanie. Chodnik na Broniewskiego jest w znacznie większym stopniu uczęszczany niż

na ul. Rzecznej. Prosi o informację, na sesje, dot. wyceny budowy chodnika przy

ul. Broniewskiego oraz podanie informacji odnośnie zakresu koniecznych prac

na tym chodniku. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że koszt budowy chodnika przy ul. Broniewskiego

będzie przybliżony jak przy budowie chodnika przy ul. Fredry. Nie będzie się upierać

jaka ma być zrobiona ulica, ale na zatorzu nic nie było od dawna robione. 

Radny K. Oświecimski stwierdził, że wykonanie ul. Broniewskiego jest istotniejsze

w  kontekście  zimy,  wykonanie  chodnika  na  ul.  Rzecznej  można  też  wpisać  do

budżetu, to w niczym nie przeszkadza. Radni na sesji podejmą decyzję na jakiej ulicy

chodnik  zostanie  wykonany  czy  od  Mickiewicza  do  ul.  Strażackiej,  czy  od

Sikorskiego do ul. Fredry. 

Radny M. Dąbrowski poprosił i informację dot. wykonania placu przy IBI. 

Burmistrz Trzcianki  przedstawił radnym szkic wykonania tego placu. Szkic stanowi

załącznik do protokołu. W chwili obecnej murek jest wykonany z różnego rodzaju

materiałów, chce wykonać jednolicie. Będą nasadzone krzewy i kwiaty. Wykonany

zostanie z polbruku chodnik oraz postawione zostaną ławki. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie, w projekcie największa kwota, to dochody ze

sprzedaży majątku gminy - 334.700,00 zł, z czego uzyskane zostały te dochody.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  była  zaplanowana  sprzedaż  mieszkań
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komunalnych.                                     

Przewodniczący komisji stwierdził, że wykonanie ul. Żwirowej  była zaplanowana

skoro pojawiły się środki, należy ulicę wykonać.  Na Komisji Gospodarczej często

wnioskowane było o wykonanie chodnika na ul. Broniewskiego, który jest w złym

stanie. Wycięto drzewa, są w chodniku po drzewach dziury.  Chodnik na ul. Rzecznej

też jest stary, nierówny.  Jest mowa  o kwocie 45 tys. może należy wykonać chodnik

przy Broniewskiego i przy ul. Rzecznej. To należy rozważyć aby do budżetu wpisać

dwa zadania pod warunkiem, że wykonanie się równoważy.  Taką informację radni

oczekują  przed  sesją.   O  co  chodzi  z  remontem  dachu  na  magazynie,  przecież

magazyn dopiero w tym roku został oddany. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, że obiekt zgodnie z dokumentacją techniczną został

wybudowany,   Pokrycie  dachu  na  skutek  grawitacji   słonecznej  miało  się

zwulkanizować. Po fakcie się okazało, że tak się nie stało, bo magazyn usytuowany

w większości dnia jest w cieniu. Z wykonawcą gmina doszła do ugody w ten sposób,

że gmina zapłaci za materiał a wykonawca da robotę.  

Przewodniczący komisji  zadał  pytanie  jakie  mają być ławki  na placu kolo IBI,  z

czego  ma  być  wykonany  chodnik.   To  jest  środek  miasta  i  to  musi  wyglądać

estetycznie.  Z przedstawionego rysunku nic nie wynika. 

Burmistrz Trzcianki powiedział, że będą ławki podobne takie jakie stoją kolo apteki a

nawierzchnia będzie z polbruku. 

c)  udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Trójcy Świętej w Róży Wielkiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane 

przy kościele zabytkowym pw. Świętej Rodziny w Kępie,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zwrócił się do niego proboszcz, inwestycje jakie
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przeprowadził są warte 86 tys. zł, gmina pierwszy raz przekazała dla parafii kwotę 17

tys. zł. Także 10 tys. przekazał powiat. Remont jest wykonany, wykonawca wystawił

większą  fakturę,  sołtys,  proboszcz  i  wiece  starosta  zwrócili  się  o  wsparcie  i

przekazanie dla parafii kwoty. Jest propozycja łącznie zwiększenia do kwoty 30 tys.

zł. 

Radny W. Magdziarz zadał pytanie  czy przekazane na sesji w dniu 24 kwietnia

2014r.   środki dla parafii zostały rozliczone.  Poprosił o rozliczenie   przekazanej

kwoty.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że oczekuje takiej informacji na sesji. 

Radny M. Dąbrowski zadał pytanie czy gminę stać na przekazanie środków.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że tak. 

d)  przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Trzciance,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  Uniwersytet jest już zarejestrowany.  Słuchaczy

jest 170 osób. Uniwersytet korzysta z obiektów gminnych ( szkoły, muzeum, domy

kultury). Mają  potrzeby dot. wyjazdów, organizowania wykładów, prelekcji. Padła

od Burmistrza deklaracja   gdy Uniwersytet się zarejestruje będzie  wola współpracy i

zostaną  przekazane  środki.    Stowarzyszenie  Miłośników  Ziemi  Trzcianeckiej

zwracało się o dotację,  teraz Uniwersytet ma wybrane władze, jest zarejestrowany.

Radny K. Oświecimski stwierdził,  że  jeśli gmina wyrazi chęć pomocy, to ile tej

pomocy  ma  świadczyć.  Korzystają  z  sali  w  szkołach,  muzeum,  TDK to  jest  też

pomoc.   
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Radny  M.  Dąbrowski  stwierdził,  że  dokładnie  przedstawiło  rozliczenie

Stowarzyszenie  Hospicjum,  takie  rozliczenie  także  powinien  Uniwersytet

przedstawić. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że od stycznia br. dyrektorzy placówek oświatowych

sami decydują o swoich pomieszczeniach, komu wynajmuje i za ile. W przypadku

dania  stowarzyszeniu  środków,  to  stowarzyszenie  będzie  musiało  złożyć

sprawozdanie z otrzymanych środków. 

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził.,  że  jeśli  chodzi  o  salę  widowiskowo-

sportową to wpływają wnioski o nieodpłatne udostępnienie hali. Hala jest rozliczania

z przychodów i radni rozliczając budżet, od hali wymagają przychodów, ale godzin w

ciągu roku o nieodpłatne udostępnienie sali jest bardzo dużo. Powiat otrzymuje takie

sprawozdanie. Lepszą formą byłoby przekazanie   Uniwersytetowi większą dotację i

żeby płacili wszyscy za wynajem.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,   że  zastanawia  się  nad  funkcjonowaniem    hali.

Dotacja  od  powiatu  i  gminy  wskazuje  na  rozliczenie  godzinowe.   Kwota  za

wynajęcie hali jest przekłamaniem.  Koszt wynajmu 1 godziny jest innym kosztem

dla samorządu a inny dla odbiorców komercyjnych. Cena jest zaniżona. 

Radny K. Oświecimski stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią p. Burmistrza

gdyż  corocznie  informuje  jaki  jest  koszt  wynajmu sali  za  1  godz.    Komercyjni

odbiorcy nie korzystali by z tego obiektu gdyby cena była wyższa.  Koszt minimalny

to 150-170 zł. Miasto i powiat muszą partycypować w godzinę wynajmu hali, bo jest

ona dla mieszkańców.

Przewodniczący  komisji  prosi  aby  po  przekazaniu  środków  stowarzyszenie

przekazała gminie rozliczenie otrzymanej dotacji. Prosi o  informację jak Uniwersytet

6



będzie korzystał z obiektów gminnych odpłatnie czy nieodpłatnie. 

 

e)  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,

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  odpisy  za  spożywanie  alkoholu są  większe niż

przewidywał  budżet,  środki  zostaną  przeznaczone  na  działalność  Punktu  Pomocy

Kryzysowej. Także zostaną przeznaczone środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach

na terenie całej gminy.   

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag.   

f)   przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 dla gminy Trzcianka,

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 

g)  zmiany uchwały Nr XXXII/210/12  Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym  

zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013-2017;

Burmistrz Trzcianki  stwierdził, że stawka bazowa na rok 2015 zostanie zachowana 

tak jak w roku 2014. 

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 

h)  przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy na 2015 rok”,

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że uchwała niniejsza stanowi dla organu podstawę do

dysponowania środkami publicznymi. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na 2 str. projektu jest ręcznie napisane zdanie,

które trudno jest odczytać. Poprosił o przekazanie poprawnej uchwały. 
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Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 

i)   aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Trzcianka,

Pan Witold Putyrski poinformował,  że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

mówi, że Burmistrz raz na kadencję składa Radzie Miejskiej  sprawozdanie o ocenie

aktualności Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka

oraz  miejscowych  planów   zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy

Trzcianka.  Dokonuje  analizy,  składa  propozycję  niezbędnych  korekt

zagospodarowania przestrzennego  i niezbędnych dokumentów planistycznych.  Jest

to  dokument  dość  obszerny  obejmuje  kilkadziesiąt  części.   Wyjaśnia  jakie  plany

mamy, ile wpłynęło  w badanym okresie pism, ile wydano decyzji. Jakie plany trzeba

zaktualizować. Konkluzja z tego jest taka, że większość planów jest zgodna, studium

jest zgodne z przepisami prawa.  Najważniejsze w opracowaniu to wytyczne gminie

kierunków  jakie  powinna  opracować   przy  opracowaniu  planów  miejscowych.

Opracowana  analiza  otrzymała  pozytywna  ocenę,  opinię  Gminnej  Komisji

Urbanistycznej działającej przy Urzędzie Miejskim Trzcianki. Zamieszczony materiał

jest na stronach BIP Urzędu, jest bardzo ciekawy. W naszym Urzędzie wydano 323

decyzji o warunkach zabudowy, z czego większość jest na terenie Trzcianki. 

Przewodniczący komisji  stwierdził, że to ważny temat, poprzedni Burmistrz uważał,

że zbawiennym dla gminy jest, że jest mało planów miejscowych  i nie ma studium.

Zadał pytanie, od kiedy obowiązuje składanie takiej informacji, analizy.  Przez pięć

lat wnioskuje o opracowanie planu miejscowego dla rejonu Kopernika, Kościuszki

łącznie  z  terenami  po  PNTL.  Tam  powstają  markety  na  zasadach  warunkach

zabudowy. W tym trójkącie  powstają  różne rzeczy,  nie  zawsze jest  to  estetyczne.

Przewodniczący  komisji  odczytał  Stanowisko Rady  Miejskiej  z  dnia  28  grudnia

2010 r. w sprawie przyjęcia wspólnego programu na okres VI kadencji 2010-2014
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roku  w  punkcie  dot.  planów  miejscowych.    Stanowisko  stanowi  załącznik  do

protokołu.    Jeśli chodzi o  Plany miejscowe  to bez inicjatywy Burmistrza Trzcianki

taka uchwała nie była możliwa do podjęcia. Do dzisiaj nie ma takiej  uchwały na

rejon  ul.  Kościuszki-Wiosny  Ludów-Chełmońskiego-Kopernika,  w  rejonie  ul.

Chełmońskiego,  Kopernika  oraz  torów  PKP,   w  rejonie  ul.  Tetmajera,  cmentarz

komunalny, ul. Wspólna. W rejonie ul. Za jeziorem, i jeziora Sarcz,  Joskin, rejon ul.

Krętej. Oczekuje odpowiedzi  jakie były wytyczne z poprzedniej kadencji. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że taka analiza wykonywana jest po raz pierwszy. Jest

wykaz obszarów, jest pokazany harmonogram działań dot. kolejności opracowywania

planów  zagospodarowania    przestrzennego.  Jest  tabela,  z której  wynika kiedy

zostaną  opracowane  plany  miejscowe,  a  w  części  graficznej  jest  pokazany  jego

zakres.

Wnioskuje o dopisanie do uchwały coroczną ocenę aktualności Studium i kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  oraz  miejscowych  planów

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzcianka.

j)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała,

Pan W. Putyrski stwierdził,  że do Burmistrza wpłynął wniosek o wydanie decyzji

o warunkach zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej.

Z uwagi na liczne protesty mieszkańców wsi  Biała, organ prowadzący postępowanie

administracyjne  postanowił  zawiesić  postępowanie  i  zdecydowano  przystąpić  do

opracowania miejscowego planu, tym samym wprowadzając zakaz postawienia ferm

wiatrowych. 

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 
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k)  zbycia nieruchomości,

Pan W. Putyrski stwierdził, że uchwała dotyczy terenu ul. P. Skargi w stronę spółki

OSIR  po  prawej  stronie,  za  ostatnim  budynkiem,  jest   leśna  droga,  działka  ma

trapezowaty kształt, nabywca sąsiedniej działki jest zainteresowany kupnem celem

poprawienia geometrii tej działki. 

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 

l)   odwołania Rady Oświatowej,

Burmistrz Trzcianki sprawą ta zajmowała się Komisja Spraw Społecznych, opinia 

komisji była pozytywna dot. odwołania komisji. Na dzień dzisiejszy nie będzie 

konieczności zaciągnięcia opinii komisji.  Doszedł do wniosku, że rada oświatowa 

nie wnosi od siebie żadnych pomysłów dot. funkcjonowania szkół i oświaty.  Czas 

Rady się kończy i żeby nie trzeba było jej powoływać doszedł do wniosku, że należy 

ja odwołać. Rada tylko opiniowała sprawy dot. oświaty. Nie planuje się dalszej 

restrukturyzacji szkół jak łączenia, likwidacji. 

Radny M. Dąbrowski zadał pytanie, z wypowiedzi p. Burmistrza wynika, że gdyby

coś, to należy powołać nową radę.  Pyta się po co, niech ta rada dotrwa do końca

swojej kadencji. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  w  uzasadnieniu  jest  napisane,  że  Komisja

Spraw  Społecznych  wyraziła  opinię  pozytywną  do  tego  projekty,  niech  na  sesji

przedstawi radni swoje argumenty dlaczego byli za. 

Komisja nie wypracowała stanowiska, nie wniosła uwag. 

m)zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o pozbawienie lasów 

charakteru ochronnego,

Komisja nie wypracowała stanowiska , nie wniosła uwag. 

n)  lokalizacji targowisk miejskich w Trzciance i ustalenia ich regulaminu.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  komisja  gospodarcza  wydała  opinię  pozytywną
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aby dopuścić handel w obrębie cmentarza komunalnego pomimo jego informacji, że

jest w opracowaniu plan miejscowy i dopiero po przyjęciu planu będą wyodrębnione

miejsca do handlu w tym rejonie.  Dlatego został przygotowany projekt uchwały w

sprawie  przygotowania drugiego miejsca do handlowania i dopuszczenia wszystkich

chętnych  wokół  cmentarza  do  handlowania.  Po  wejściu  uchwały  w  życie  będzie

drugie targowisko. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  poprzedniej  komisji  była  pani

Boguszewska,  która  prosiła  o  zezwolenie  na  handel  przed  cmentarzem w soboty

i niedziele.  

Pan W. Putyrski stwierdził, że uchwała została wywołana realizując wniosek komisji

gospodarczej,  w  chwili  obecnej  jest  w  opracowaniu  miejscowy  plan

zagospodarowania dla tego terenu  i sprawę miejsc do handlu plan  pokaże. 

Przewodniczący komisji  powiedział,  że   pan Burmistrz stwierdził,  na poprzedniej

komisji,  że  jeśli  komisja  wypracuje  inne  stanowisko  niż  jego,  to  się  do  niego

przychyli.  Komisja  po  dyskusji  stwierdziła,  że  uchwalenie  planu  potrwa,  radni

twierdzili aby miejsca wydzielić i żeby mogli ludzie handlować. Komisja sugerowała

aby  wydać  zezwolenie  na  miesiąc,  dwa,  z  możliwością  przedłużenia.  Postawił

pytanie czy po podjęciu w czwartek tej  uchwały, w piątek państwo Boguszewscy

mogą przyjść do urzędu po zezwolenie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że podjęcie tej uchwały, to najprostszy sposób   do

rozwiązania  i  dopuszczenie  handlujących  do  handlu  koło  cmentarza.  W  innym

przypadku musielibyśmy zmienić uchwałę o zajęciu pasa drogowego  na inne cele

niż pas drogowy służy.  W pasie drogowym są wymienione pewne elementy, za które
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wnosi się opłaty. Państwo Boguszewscy będą mieli najniższe opaty i będą wnosili

opłaty takie jak handlujący na targowisku miejskim. Taka uchwała jest przyjazna dla

handlujących. 

Radny  S.  Kęciński  stwierdził,  że  uchwała  wejdzie  w  życie  po  14  dniach  po

ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Czy w tym roku wyjątkowo nie można wydać

jakiegoś zarządzenia burmistrza aby ludzie mogli pracować.  

W. Putyrski stwierdził, że co roku 1 listopada ludzie koło cmentarza handlowali. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że właśnie o taki sposób komisja sugerowała aby

pomóc  tym  ludziom.  Komisja  nie  wnioskowała  o  taki  projekt  uchwały.

Przewodniczący powtórzył stanowisko komisji z poprzedniego posiedzenia, dodał, że

nawet Burmistrz określił godzinę odbioru dokumentu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  uchwały  normuje  prawnie  miejsca  do

handlu na terenie miasta. 

Przewodniczący  komisji  wnosi  o  załatwienie  sprawy  jednym  pismem  i  zdjęcie

projektu  uchwały  z  porządku  obrad.   Można  tą  uchwalę  uchwalić,  ale  na  teraz

zezwolić ludziom do handlu.

Pan W. Putyrski stwierdził, że takie zezwolenie można wydać na 3 miesiące.

Radny  M. Dąbrowski stwierdził, że to zezwolenie dla p. Boguszewskich winno być
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czasowe,  przepisy  mówią,  że  jest  to  okres  3  miesięcy.  Zadał  pytanie  na  jakiej

podstawie Kombud może handlować w pomieszczeniach gospodarczych w kaplicy. 

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  przetarg  był  nieograniczony  na  zarządzanie

cmentarzem i w warunkach przetargu był zapis, żeby oni w pomieszczeniach kaplicy

prowadzili sprzedaż zniczy.   

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że obecnie przygotowany projekt  nie potrzeba

podejmować w tej chwili na gorąco. Na pewno sytuacja się zmieni po zatwierdzeniu

planu miejscownikowego dla tego rejonu. 

Burmistrz  Trzcianki  poprosił  państwo B....  o  określenie  miejsca  do  handlu  przed

cmentarzem.

Państwo B. napisali p. Burmistrzowi na piśmie, Burmistrz odczytał pismo mówiąc, że

jest to obszar wiza wi bramy cmentarnej nr 2 w Trzciance na powierzchni gruntowej

wyznaczonej  na  miejsca    postojowe.  Dodał,  że  na  pewno  będzie  więcej  takich

wniosków na handel przed cmentarzem i będą zajmowane kolejne miejsca postojowe.

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji.

Przewodniczący komisji stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu komisji komisja

rozmawiała  o WPI i padł wniosek przyjęty przez komisję jednogłośnie,  aby jeszcze

w tej kadencji został przyjęty. Na dzień dzisiejszy nie ma projektu uchwały. Dobrze

byłoby  aby  w  formie  uchwały  podsumowywać  prace  radnych,  klubów  i  jej

mieszkańców, którzy wnioski też do WPI składali.   Poprosił p. Burmistrza o zajęcie

w tej sprawie stanowiska, kiedy uchwała będzie przyjęta. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w  propozycjach WPI były wskazane możliwości

finansowe  budżetu gminy na najbliższe lata.  Na tą chwilę państwo się zwracacie
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kiedy  WPI  będzie  podjęte,  ale  także  Burmistrz  zwracał  się  do  radnych  o

uszczegółowienie zakresu zadań, który powinien być wpisany do WPI.  Cały plik

dokumentów, który wpłynął do Urzędu w tej sprawie  został  radnym przekazany.

Jakikolwiek wpis do WPI będzie budził wiele emocji innych środowisk, które będą

domagały  się  ich  wpisania.  Każdy  wniosek,  który  został  złożony  wymaga

szczegółowej  dyskusji,  dlaczego  go  nie  realizujemy,  czy  jest  dobrym pomysłem,

kiedy będzie możliwym do zrealizowania.  Apeluje do przewodniczącego komisji aby

temat został analizowany i przyjęty przez nową radę miejską.    Na dzisiaj nie jest tak

w krótkim czasie,  tak  poważnego dokumentu  podjąć.   Prosił  o  uszczegółowienie

wykonania dróg nie tylko w mieście, lecz w całej gminie.  Są oczekiwania społeczne

dość szerokie.  Wszystkie komisje nad wszystkimi pismami i  meilami powinni się

pochylić, nie można robić tak poważnych rzeczy w pośpiechu. 

Przewodniczący komisji, stwierdził, że nie zgadza się ze słowami Burmistrza, ta rada 

przez 1 rok bardziej lub mniej intensywnie nad WPI pracowała.  

Przewodniczący komisji stwierdził, że nigdy nie będzie 100 % wiedzy, jeśli takiej

oczekujemy to należy do WPI wpisać tylko to, na co gminę stać z własnych środków.

Ale chodzi o to żeby poprzeczkę postawić trochę wyżej i do tego dążyć. Tak się stało

z ulicami,a dzisiaj nie ma dyskusji.  Tak powinna być polityka.  Jeśli mowa jest o

centrum kulturalnym, to trzeba rozmamłać gdzie, kiedy, trzeba próbować.  

Przewodniczący komisji ponawia wniosek o uchwalenie WPI jeszcze w tej 

kadencji. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził  że  Program  opracowywany  kierunków  Rozwoju

Gminy winien być w jakiś sposób zgrany z WPI. Na dzień dzisiejszy Strategia jest w

fazie  dopracowania,  z  WPI  może  nastąpić  rozbieżność  z  przyjętymi  kierunkami

gminy. Może być tak, że będą dwa dokumenty,  ale każdy inny, rozbieżny.  Prosi

jeszcze raz aby szczegółowo opracować wytyczne do WPI. Ilość dokumentów i ilość
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wniosków, i  oczekiwań społecznych powinno być  szczegółowo przeanalizowane.

Każdy  z  radnych  winien  wiedzieć  o  każdym  piśmie,  które  wpływa  do  Urzędu

Miejskiego  aby  iść  w  kierunku  realizacji  zadań.  Dlatego  było   jego  pytanie  czy

wszyscy  radni  się  zapoznali  z  tymi  dokumentami.  Nie  powinna  się  sytuacja

powtórzyć i  realizować tylko zadania bieżące, a WPI stoi w miejscu.   Można się

jeszcze spotykać i temat ten wywołać. 

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził,  że  na  temat  WPI  zostało  sporo

powiedziane  zostały  określone  założenia,  radni  doszli  do  wspólnego  założenia,

określili potrzeby, pozostała kwestia chronologii.  Nie wierzy żeby nowa rada szybko

uchwaliła WPI. 

Przewodniczący komisji Strategia Rozwoju Gminy jest opracowywana, radni muszą

mieć  odwagę  i  zagłosować  za  taką  wersją,  która  będzie  zaakceptowana  przez

większość.  WPI  jest  poddawany  corocznej  ocenie.  Nowa  rada  może  się  do  tego

odnieść i pozmieniać ale będzie miała bazę. Deklaruje chęć dokończenia tej sprawy,

bo muszą tam być zadania, które winny tam być jak cmentarz i wysypisko, powinny

być  jak  termomodernizacja  placówek  oświatowych  i  zadania,  które  możemy

wykonać  jeśli  będą  środki  finansowe.  Tak  należy  podzielić.  Komisja  deklaruje

jeszcze raz spotkanie jeśli będzie taka potrzeba.  

Radny W. Perski uważa, że Burmistrz taką sesję może wywołać. Nowa rada może

uchwalę przeanalizować.

Radny  W.  Magdziarz  stwierdził,  że  Burmistrz  sam  zwoływał  spotkania  z

mieszkańcami  w  sprawie  WPI,  były  spisywane  wnioski  mieszkańców.  Pracy  nie

należy zmarnować. Trzeba zrobić hierarchię wykonania zadań.  

Radny M. Dąbrowski  jest za uchwaleniem w tej kadencji WPI. 
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Przewodniczący  komisji   powiedział,  że  dnia  21  lipca  2014  r.  złożył  pismo  do

Burmistrza Trzcianki jako klub, pismo zostało przez niego odczytane: „Od  Klubu

radnych  Rady  Miejskiej  Trzcianki  „Porozumienie  Społeczne  dla  Trzcianki”  w

ramach  dyskusji,  jaka  toczyła  się  w  przedmiocie  WPI  gminy  na  lata  2015-2020

poniżej  przedstawia  swoją  propozycję  zadań,  których  realizacja  winna  być

uwzględniona w tym planie.

Proponuje  się,  aby  w WPI  nie  ujmować  zadań,  które  mogą  być  zrealizowane  w

ramach rocznego budżetu gminy oraz zadań, które mogą być realizowane przez ZIK

w  ramach  przyjmowanego  przez  Radę  Miejską  planu  rozwoju  i  modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zaproponowane przez nas zadania do ujęcia w WPI gminy na lata 2015-2020 po

oszacowaniu kosztów ich realizacji przez służby burmistrza oraz po uwzględnieniu

zapisów zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) gminy Trzcianka jak

również  po  uwzględnieniu  prognoz,  co  do  możliwości  pozyskania  środków  z

zewnątrz podlegać będą weryfikacji i podziale na poszczególne lata.

Do  zadań, które winny znaleźć się w WPI gminy na lata 2015-2020 należą:

1)Termomodernizacja obiektów oświatowych( szkoły i przedszkola):

– Szkoła Podstawowa w Białej,

– Szkoła Podstawowa w Łomnicy,

– Przedszkole nr 1 w Trzciance,

- Przedszkole nr 2 w Trzciance,

- Przedszkole nr 3 w Trzciance.

2)Budowa boisk sportowych typu ”ORLIK” przy szkołach podstawowych i 

gimnazjach:

– Szkoła Podstawowa nr2 i Gimnazjum nr2 w Trzciance,
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– Szkoła Podstawowa w Siedlisku,

– Szkoła  Podstawowa w Białej.

3)Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzciance.

4)Modernizacja obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych (O S P): 

- OSP Siedlisko,

-  OSP Stobno,

- OSP Nowa Wieś.

5)Przebudowa ulic i dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową:

- ul. Żwirowa,

- ul. Kościuszki wraz z placem przed blokiem nr 12,

- ul. Chopina,

- Oś Fałata,

- Oś. Kwiatowe,

- ul. Wspólna –do oczyszczalni ścieków,

- ul. Górne Podwórze w Białej,

- osiedle domków jednorodzinnych przy szkole w Siedlisku.

6)Modernizacja układów komunikacyjnych w Trzciance:

- skrzyżowanie ulic Żeromskiego -Prosta-Konopnickiej,

- skrzyżowanie ulic Fałata-Witosa –Wieleńska.

Realizacja we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

7)Budowa dróg i ścieżek pieszo rowerowych na odcinku tzw.” PĘTLI 

TRZCIANECKIEJ”                                                                

 ( Trzcianka- jezioro Sarcz -jezioro Logo- wieś Straduń-wieś Smolarnia-

Trzcianka.)
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- droga Straduń - Smolarnia

8)Budowa parkingu z szaletem miejskim na terenie gminy za blokiem nr ¾ 

przy ul. Kościuszki.

9)Obwodnica TRZCIANKI

- działania mające na celu pozyskanie terenów pod realizację obwodnicy na trasie 

wyznaczonej w STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka,

-  opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

układu komunikacyjnego. 

10)Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy:

- ul. Za jeziorem,

- „tzw. osiedle królewskie” z ul. Reymonta,

- os. Poniatowskiego,

- wieś Siedlisko,

11)Przebudowa Placu Pocztowego:

- opracowanie projektu zagospodarowania Placu Pocztowego i terenów 

przyległych, uzyskanie akceptacji mieszkańców gminy dla zaproponowanych 

rozwiązań,

- realizacja przebudowy po uzyskaniu min.50% środków zewnętrznych.      

12)Sala kinowo-widowiskowa:

- ustalenie miejsca lokalizacji i programu obiektu,

- opracowanie koncepcji w zakresie koniecznym do złożenia wniosku o środki 

zewnętrzne,

-  realizacja obiektu po uzyskaniu min.50% środków zewnętrznych.

13)Pływalnia-centrum sportowe:
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- ustalenie miejsca lokalizacji i programu obiektu,

- opracowanie koncepcji w zakresie koniecznym do złożenia wniosku o środki

 zewnętrznych,

- realizacja obiektu po uzyskaniu min.50% środków zewnętrznych

14) Oświetlenie ulic  w mieście i na wsi :

-ulica do b .PGR w Siedlisku,

-ulica Dolne Podwórze w Białej,

-osiedle Poniatowskiego,

-tzw. osiedle kwiatowe.

15)Rekultywacja zamkniętego przez Wojewodę Wlkp. składowiska odpadów 

komunalnych w Trzciance.

16)Modernizacja i rewitalizacja dworca PKP w Trzciance:

 - opracowanie koncepcji w zakresie koniecznym do złożenia  wniosku o środki 

zewnętrzne,

- przejęcie obiektu na majątek gminy,

- realizacja zadania po uzyskaniu min.75% środków zewnętrznych.

17)Obszar Strategicznej Interwencji (pilski obszar funkcjonalny-do 

dyspozycji w tym obszarze 100 mln zł. )

- realizacja wspólnej inwestycji w zakresie: rozwoju infrastruktury, transportu 

publicznego, wsparcia dla rozwiązań innowacyjnych w edukacji i gospodarce,

– przeprowadzenie konsultacji z wyspecjalizowaną firma w celu jednoznacznego

określenia działań, jakie musi przeprowadzić gmina Trzcianka, aby skorzystać z

w/w środków.” Dodał, że jeśli ktoś chce jeszcze coś dopisać niech zgłasza.

Pan W. Putyrski stwierdził, że Burmistrz przedstawił jakie gmina będzie miała środki
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do dyspozycji na zadania inwestycyjne.  Zostały wpisane 8 zadań.  Jest problem przy

budowie i remoncie dróg gminnych.  Radni zostali poproszeni przez Burmistrza o

uszczegółowienie,  co  kiedy  będzie  wykonane.  Także  budowa  infrastruktury  na

terenie  Trzcianki,  jest  podana  kwota  na  poszczególne  lata  i  ona  wymaga

uszczegółowienia.  

Przewodniczący komisji stwierdził,  że komisja wszystko opracowała. Komisja rok

temu poprosiła Burmistrza o przeprowadzenie analizy potrzeb odnośnie konieczności

budowy dróg na terenie gminy. W kolejności, ważne, średnio ważne i te, które nie

będą budowane.  Urzędnicy maja zaproponować, a radni się przychylą,  bądź też nie.

Radni nie będą latać po gminie i pracować   za urzędników. Jeśli chodzi o obwodnicę,

to  należy  ją  mieć  na  uwadze,  że  kiedyś  będzie  budowana  i  przymierzać  się  do

wykupienia terenów. Słyszy się, że na salę widowiskowo-kinową mogą być środki,

może trzeba się nad tym pochylić. Trzeba się sprężyć,  bo  do roku 2020 wiele zadań

może nie będzie już realizowanych. 

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  propozycja  pana  Burmistrza  jest  realna.  Mamy

przykłady  z  poprzedniego  WPI,  zadań  zostało  nawalonych,    a  nic  nie  zostało

zrealizowane. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że ten Burmistrz zrobił  przez 1,5 roku więcej niż

tamten przez  10 lat. 

Radny Paweł Kolendowicz stwierdził, że można zwołać, w jednym temacie   WPI,

posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Radny M. Dąbrowski stwierdził,  że  sprawy do WPI winny być skonsultowane z

sołtysami, przedsiębiorcami. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że radni otrzymali plik zgłoszeń do WPI od sołtysów,

mieszkańców i przedsiębiorców .  Są tam opracowania jasno zrobione, jest pokazane

na  co  gminę  strać.  Odepchnięcie  tego  tematu  i  skierowanie  go do  niego,  to  jest

odbijanie piłeczki.

Przewodniczący komisji stwierdził, że w temacie WPI będzie zwołane posiedzenie

komisji  w  dniu  27  października  na  godz.  16.   Pan  przewodniczący  rady

zaproponował aby ostatnia, uroczysta sesja była w dniu 7.11.14, więc zaproponuje

mu się aby była pierwsza część częścią roboczą, a druga częścią uroczystą. Komisja

zostanie rozpisana. 

Ad 6.Wolne wnioski.  

Radny W. Magdziarz stwierdził, że w dalszym ciągu jest nie załatwiona sprawa 

bocznicy.  Ma pytanie kiedy bocznica zostanie otwarta i przeznaczona do ruchu.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w roku 2016. 

Mieszkaniec Trzcianki W.L. Grzelak poprosił radnych aby szanowali swoją  pracę i 

rozliczyli stare WPI, a nowe WPI zostawić do zatwierdzenia nowej radzie, przyjdą 

nowi ludzie z nowymi pomysłami. 

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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