
P r o t o k ó ł  Nr  27/12

z  posiedzenia Komisji  Spraw   Społecznych  z   26 września   2012 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali  Urzędu Stanu Cywilnego  Urzędu Miejskiego 
Trzcianki    w  godz. od 1300 do  godz. 15.00.. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną listą obecności;
2)  zaproszeni goście:

a)  pan Jerzy Grabiński- mieszkaniec Trzcianki, 
b)  pani Natalia Brzeszczyńska- mieszkanka Trzcianki, 
c)  pan Bogdan Chmielnik- mieszkaniec Trzcianki, 
d)  państwo  Marzena i Wiesław Grabowscy- mieszkańcy Trzcianki. 

                                                                                                       
                                                                                     
 Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie otworzył i prowadził  Przewodniczący   Komisji Spraw Społecznych - 
radny E. Joachimiak, witając wszystkich członków komisji  i  zaproszonych gości, 
następnie   przedstawił   porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie protokołu nr 26/12  z dnia 12.07.2012 r.
3.  Spacerkiem  ulicami Trzcianki-problemy osób niepełnosprawnych.

     4. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu gminy Trzcianka  na rok 2013.
5. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione do komisji:
- wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Rychlik z dnia  09.08.2012r  w sprawie 
wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 
niż gmina
-odpowiedź  Kierownika Referatu Oświaty i Nadzoru Finansowego pani Anny 
Grabarz   do pana Włodzimierza Ignasińskiego -Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki w sprawie  pisma Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik.
7. Wnioski   komisji.                                                                                                  
8. Zamknięcie posiedzenia.
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Porządek posiedzenia przyjęto  przez aklamację.

Ad 2) Zatwierdzenia   protokołu nr 26/12  z  dnia 12.07.2012r.
Protokół  nr 26/12 z dnia 12.07.2012 r. został poddany głosowaniu: za-4, przeciw-0 , 
wstrzymało się  - 0.

Ad 3)   Spacerkiem  ulicami Trzcianki – problemy  osób  niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji  zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Komisji słowami, 
obecne posiedzenie  Komisji  jest   z  jednej  strony nietypowe  a  z  drugiej   strony 
realizujące  wniosek naszej koleżanki złożonej kilka miesięcy temu.
Nic  tak  nie  przekonuje,  jak  spojrzenie  na  niektóre  problemy  ponieważ  niektóre 
problemy nam się mogą wydawać  teoretyczne  ale próbujemy aby małymi skokami 
te problemy rozwiązywać. Po to aby Trzcianka była przyjazna wszystkim między 
innymi kontynuujemy  ten temat. Mamy dwa źródła  dot.  tematu likwidacji barier 
architektonicznych ( dokumenty  z Urzędu  dot. wykazu barier architektonicznych 
w  Trzciance).  W tym dokumencie  pan Przemysław Siejak  napisał,   gdzie   jego 
zdaniem  są  przejścia dla pieszych,  przy których  należałoby obniżać  krawężniki 
żeby   wyrównać dla  ruchu kołowego  wózków i jest spis rzeczy trudniejszych,  mam 
tu na myśli w   budynkach, które są  według kosztów  inne   i jest też rubryka gdzie 
jest kwestia   rzeczy   drobniejszych  inwestycyjnych  czyli podjazdów. Podane są 
dokładne adresy i miejsca. 
Następnie  Przewodniczący Komisji  zaproponował osobom przybyłym na Komisje 
aby  wspólnie  przejść    ulicami  Trzcianki   po to  aby ocenić   jakie  są    bariery 
architektoniczne   aby je   stosownie w  pierwszej kolejności rozwiązać ponieważ nie 
da  się  wszystkiego  naraz  zrobić  ze  względu  na  ograniczone  środki   finansowe 
w budżecie gminy. Przewodniczący odniósł się do ogólnej sytuacji finansowej kraju 
w zakresie oświaty, która jest przyczyną  wzrostu  kosztów  w  budżecie  gminy.

Członkowie Komisji   Spraw  Społecznych  wraz  z  osobami  poruszającymi  się  na 
wózkach  inwalidzkich    przeszli   następującymi  ulicami  Trzcianki:  Sikorskiego, 
Mochnackiego,  plac  Pocztowy,  Żeromskiego,   Prostą  i  częścią  ul.  Dąbrowskiego. 
Podczas  tego  spaceru stwierdzono szereg  nieudogodnień dla osób prowadzących 
wózki  dziecięce,  osób   jeżdżących  na  wózkach  inwalidzkich  oraz   starszych 
i  chorych.  Do  najważniejszych    miejsc,   które  wymagają  poprawy  stanu 
technicznego należą:

1. Przejście dla pieszych  na ul. Sikorskiego ( naprzeciw  budynku Urzędu) - brakuje 
łagodnego połączenia jezdni z chodnikiem ( propozycja założenia  kratki  na ściek 
uliczny, która wyrówna  różnicę poziomów ).

2. Przejście  dla  pieszych   na  ul.  Wiosny  Ludów (  naprzeciw  budynku  Urzędu)- 
brakuje  łagodnego połączenia jezdni z chodnikiem ( propozycja założenia  kratki  na 
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ściek uliczny, która  wyrówna różnicę poziomów ).

3.  Bankomat WBK-  nie  ma możliwości podjazdu dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich ( propozycja  dołączenia podjazdu metalowego  od wejścia do 
banku aż do bankomatu ) .

4. W  obszarze  parkingu  ul.  Sikorskiego  (  koło  platana  i  pomnika)  prośba   o 
wykonanie  poziomego oznakowania  ( kolorem czerwonym ) w celu zaznaczenia 
ciągu pieszego od  budynku  „Piotra i Pawła”  do  kamienia.

5. Przejście dla pieszych ul. Sikorskiego ( naprzeciw kościoła) brakuje  łagodnego 
połączenia jezdni z chodnikiem ( propozycja założenia  kratki na ściek uliczny, która 
wyrówna  różnicę poziomów  ).

6.Przejście dla pieszych ul. Mochnackiego  ( w obrębie ronda Solidarności )  brakuje 
łagodnego połączenia jezdni z chodnikiem ( propozycja założenia  kratki  na ściek 
uliczny, która wyrówna  różnicę poziomów ).
Z uwagi na ograniczoną  widoczność na przejściu dla pieszych należałoby  usunąć 
drzewo. 

7.Przejścia  dla pieszych   pl. Pocztowy:
 a)   w obrębie ronda Solidarności  naprzeciw  sklepu „Śnieżka”, 

b) naprzeciw   budynku  nr 2 (  naprzeciw TAXI), 
c)  przy skrzyżowaniu  z  ul. Chopina,
d)  koło budynku Poczty.  

   Brakuje  łagodnego połączenia jezdni z chodnikiem ( propozycja założenia  kratki 
na ściek uliczny, która wyrówna  różnicę poziomów) na ww. miejscach.

Na  pl.  Pocztowym   brakuje   obniżenia  ciągów  chodnikowych:  przy  skrzyż. 
z   wjazdem na rynek i  przy skrzyż.   z ul. Wita Stwosza.
Ponadto  w obrębie pl. Pocztowego  brakuje  łagodnych  podjazdów  do sklepów 
( stopnie utrudniają   wjazd   wózkiem z chodnika do sklepu).

8. Obniżenie krawężników  na ul. Prostej w ciągu chodnikowym przy  wjeździe do 
garaży      (  około  budynku   Nr 5 ul. Prostej ).
9.Obniżenie krawężników  przy przejściu dla pieszych ul. Dąbrowskiego  ( naprzeciw 
budynku  nr 5 os. 25 lecia).

Ad 4)  Wypracowanie wniosków komisji do budżetu gminy Trzcianka  na rok 
2013. 

Komisja wnioskuje aby  w roku 2013 przeznaczyć kwotę w wysokości  30.000 zł na 
likwidację  barier architektonicznych.
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Radny  W.  Perski  wnioskuje  aby  w  roku  2013  odrestaurować  dwie  fontanny 
zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Dąbrowskiego oraz  koło dworca 
PKP przy ul. Roosevelta w Trzciance.

Radny Wł. Ignasiński dodał, że nie  jest przeciwny takiemu zadaniu, jeśli to nie są 
duże pieniądze,  to można by  realizować   z budżetu i  nie musi być hasło fontanna.

Ad 5)  Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
Na  posiedzenie Komisji  nie przedłożono projektów uchwał.

Ad 6)  Sprawy wniesione do komisji:
a) wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi  Rychlik z dnia  09.08.2012r  w sprawie 
wyjaśnienia zasad naliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez inne podmioty 
niż gmina,

   b)  odpowiedź   Kierownika  Referatu  Oświaty  i  Nadzoru  Finansowego pani  Anny 
Grabarz   do pana Włodzimierza Ignasińskiego -Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki w sprawie  pisma Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik.

Radny Wł. Ignasiński wyjaśnił, odpowiedź pani Anny Grabarz już nie do końca jest 
aktualna.  Na  sesji   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  dniu  20.09.2012r.,Burmistrz 
przedłożył   dodatkową   w tej   sprawie informację ( pismo Nr RO.0003.2.2012.AG 
z  dnia  19.09.2012r.).  Dodał,  myślę,  że  wyliczenia  te  są   satysfakcjonujące  dla 
Stowarzyszenia. Normalnie naliczona jest  ta subwencja i nie  ma jeszcze odpowiedzi 
ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik sadzę, że ta sprawa jest załatwiona.

Komisja Spraw Społecznych zapoznała się  z ww. pismami  i w oparciu o  wiedzę 
w tej sprawie, którą  uzyskano  na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 20.09.2012r. 
(  pismo  Nr  RO.0003.2.2012.AG  z  dnia  19.09.2012r.)   problem ten   uważają  za 
wyjaśniony. 

 
Przewodniczący komisji  poinformował,że dodatkowo  do  spraw  wniesionych do 
Komisji przedłożono :
a)  projekt przekształcania Spółki  z. o.o OSiR  Trzciance pana radnego W. Perskiego,
b)   górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok łącznie z symulacją 
wpływów ( pismo Nr FN.0004.1.2012.BN z dnia 20.09.2012r.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował   członkom Komisji  aby  sprawę  projektu 
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przekształcenia  Spółki   z.  o.  o  OSiR  w   Trzciance  wprowadzić   do  porządku 
posiedzenia  następnej Komisji  aby dokładnie zapoznać się z tematem  po to aby 
mieć jakiś obraz wydatków do budżetu na rok 2013 ( środki finansowe na okres 
likwidacji Spółki).  Dalej dodał,  radny W. Perski jest zaznajomiony dokładnie jak 
funkcjonują takie instytucje w okolicznych samorządach , więc myślę ,że  przedstawi 
nam taką  informację.  

Radny  W.  Perski  dodał,  ja  mam informację  jak  funkcjonują   inne  takie  ośrodki 
w  Chodzieży,  Szamotułach,  Wągrowcu,  Rawiczu  i  Kościanie.  Jak  funkcjonują 
,jakie są potrzebne  fundusze i jak to jest rozliczane, ile pracowników zatrudniają, 
jaki system. Należy zaznaczyć, że wszystkie te ośrodki dysponują o wiele lepszymi 
obiektami niż   OSiR w Trzciance.

Radny Wł.  Ignasiński  dodał,   jestem za tym abyśmy się tym  tematem zajęli  ale 
merytorycznie.  Chciałbym  abyśmy  podeszli  do  całości  ponieważ  nie  jesteśmy 
Wągrowcem  ani Kościanem, my mamy  swoje specyficzne warunki, to   jest tylko 
wyznaczenie  jakiegoś kierunku. Być może  pracownicy  jakiegoś referatu by się 
zajęli  na naszą  prośbę. Przede  wszystkim  jest  pytanie  jakie  są  koszty  stałe  tych 
podmiotów  wskazanych przez pana W. Perskiego. W jaki sposób gdyby było jedno 
zarządzanie  tego  zakładu  budżetowego,  część  tych  kosztów  być  może,  byli  by 
w stanie obniżyć a dalej jakie potrzebne są  na rozwój.
Do tego pomysłu bardzo ciekawego powinniśmy  teraz  podejść matematycznie albo 
ekonomicznie.

Pani N. Brzeszczyńska  dodała jeśli chodzi o Wągrowiec, to ich ratuje to ,że co roku 
tam się odbywają obozy integracyjne i między innego z tego się utrzymują. 
Jeśli w Trzciance mamy kogoś co pisze projekty Unijne i byłby  w stanie napisać dla 
Trzcianki, bo przecież mamy piękny Ośrodek, owszem  on jest  zaniedbany, patrząc 
pod moim kątem i jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Radny Wł. Ignasiński  uzupełnił, co do projektów unijnych, to nie  może być  to dla 
nas wyznacznik  i nie powinien być standardem, że się pisze i pozyskuje  dodatkowe 
środki  to że jest projekt Unijny. Natomiast   nie może to  być  sposób na polepszenie 
ani  funkcjonowanie.

Przewodniczący Komisji  dodał,  porównując infrastrukturę  i  jej   stan okolicznych 
jednostek   to my jesteśmy w lepszej sytuacji. My praktycznie powinniśmy tą  pracę 
organiczną  podjąć  od  podstaw.  Za  cokolwiek  byśmy  się  wzięli  to   wszędzie  są 
wymagane   pieniądze. Nasz hotel aby funkcjonował,  wymaga remontu tak samo 
siłownia  i wymyślenia sposobu aby się utrzymywał, tak samo korty tenisowe. Tam 
czeka praca  organiczna  bo my tam nie mamy co ulepszać.

Radny Wł. Ignasiński dodał, chciałbym zakończyć temat i najlepszym rozwiązaniem 
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byłaby sprzedaż hotelu,  jest  to  moje zdanie  i  nie  każdy musi  się  z tym zgadzać. 
Sprzedaż hotelu spowodowałby, że właściciel   o hotel ( na którym można zarobić ) 
zadba.   Z   pieniędzy  ze  sprzedaży  mielibyśmy  na  nasze   inwestycje.  Natomiast 
z  jednym  z Burmistrzem muszę się zgodzić, przy sprzedaży jest ryzyko Łapigrosza 
i  ma Burmistrz też rację, że  to należy brać pod uwagę   ale  tylko to ryzyko, bo to, że 
przejdzie  on  w prywatne ręce jak słyszę,  to uważam, że nic złego by się nie stało. 

Radny W. Perski  dodał,  taki  podobny obiekt  hotelowy ma Gostyń.  Rozmawiałem 
z dyrektorem w tej sprawie, który powiedział, żeby odciągał nas od sprzedaży hotelu. 
Oni  też   tak myśleli  aby sprzedać a  wydzierżawili,  zawsze jest  to  jakiś  majątek. 
Można z dzierżawy  mieć korzyść a pieniądze ze sprzedaży  mogą szybko się rozejść. 
Pobierają  17.000 brutto i te pieniądze nie przejadają, tylko pieniądze są odkładane 
i w tym roku wymienili z jednej strony okna w hotelu.

Radny Wł. Ignasiński stwierdził, jeśli by miał nie 17.000 zł  miesięcznie a milion  to 
mogę te pieniądze przejeść  albo je świetnie zainwestować i czerpać  z tego korzyści.

Radny W. Perski dodał, tylko jak te pieniądze będą spożytkowane  przecież mamy 
tyle dziur w budżecie.

Przewodniczący  Komisji podsumował, nie ruszy się  żadnego rodzaju działalności 
bez pieniędzy.  Mamy wieloletnie zaniedbania i  bez znaczącej  gotówki nic się nie 
zrobi.  Dalej stwierdził,że  temat ten należy ująć w porządku następnego posiedzenia 
Komisji. Ponadto jak będą jakieś  opinie  innych Komisji to aby je przedłożyć na 
naszą  Komisję.

Następnie  Przewodniczący  Komisji   poinformował,  że  drugim  tematem,  spraw 
wniesionych  do  Komisji,  jest  pismo   Nr  FN.004.1.201`2.BN  z  dnia  20.09.2012r 
adresowane  do  Przewodniczącego   Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  górnych 
granic  stawek  podatków  i  opłat   lokalnych  na  2013  rok  łącznie  z  symulacją 
wpływów.

Odnośnie   górnych   granic   stawek  podatków  i  opłat  lokalnych  na  2013  rok  , 
Przewodniczący Komisji  zaproponował   aby temat  ten wprowadzić   do porządku 
posiedzenia  następnej Komisji  po to  aby  przeprowadzić  dokładną analizę. 

Wniosek
Komisja prosi o przygotowanie zestawienia obowiązujących w roku bieżącym stawek 
podatków  i opłat  lokalnych  w  kilku okolicznych gminach  porównywalnych   do 
Trzcianki,   według   układu  tabelarycznego  analogicznego  jak  w  piśmie 
FN.0004.1.2012.BN z dnia 20.09.2012 r.
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Ad 7) Wnioski   komisji.

Komisja  Spraw Społecznych   wnioskuje  o  ponowny  szczegółowy  przegląd   ulic 
i  placów   Trzcianki  oraz  zinwentaryzowanie  miejsc,  które   stanowią  problem 
techniczny dla przejazdu osób prowadzących wózki dziecięce, osób  jeżdżących na 
wózkach  inwalidzkich  oraz  osób  starszych  i  chorych.  Zdaniem  Komisji,  po 
dokonaniu przeglądu w części  miasta  obejmującej:  ul.  Sikorskiego,  Pl.  Pocztowy, 
Żeromskiego, ul. Prosta jest wiele i winny  one  być usuwane szybko i sukcesywnie.

Komisja  Spraw  społecznych  zwraca  się  z  prośbą  o  konkretne  wskazanie 
wykorzystania tych 10.000 zł  ujętych w budżecie  gminy Trzcianka  przeznaczonej 
na likwidację  barier architektonicznych.

Członkowie Komisji poruszyli też problem swobodnego poruszania się dla osób na 
wózkach w Muzeum Trzcianki. 

Radny Wł.  Ignasiński  stwierdził,  że  należałoby najpierw zwrócić  uwagę Muzeum 
o  konieczności  zlikwidowania  tych  przeszkód  i  poczekać  czy  w  budżecie 
przyszłorocznym znajdą  się pieniądze  aby to  zrobić.

Przewodniczący Komisji zobowiązał się, że w tej sprawie  będzie rozmawiał z panią 
dyrektor Muzeum. 

Radny  W.  Perski   po  analizie   informacji  przedłożonej  na  sesji  Rady  Miejskiej 
Trzcianki w dniu 20.09.2012r  pt. „Zestawienie danych mających wpływ na wzrost 
wynagrodzeń w latach 2008-2012 w placówkach oświatowych prowadzonych  przez 
gminę  Trzcianka”,  zwraca  się  z  prośbą   o   przedłożenie   podobnej  informacji 
w odniesieniu  do  liczby etatów administracji i obsługi  w punktach przedszkolnych 
szkół  a  ilości dzieci w latach 2008-2012.

Komisja  Spraw  Społecznych   zwraca  się  z  prośbą  o  wystosowanie  pisma  do 
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie   w celu  wybudowania  podjazdu  dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich  w budynku powiatowym gdzie mieści 
się Wydział Komunikacji i Powiatowy Urząd  Pracy. 

Komisja  Spraw  Społecznych   na  podstawie    prezentacji   Burmistrza  Trzcianki 
wykonanej   na  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej  Trzcianki,   dotyczącej  porównania 
uzyskanej subwencji oświatowej i kosztów  w tym dziale  pokazano łącznie  wydatki 
również  na  opiekę  przedszkolną,  prosimy  o  sporządzenie    podobnej  informacji 
porównawczej ale obejmującej tylko porównanie subwencji oświatowej i wydatków 
tylko na szkoły.
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Ad 7)  Zamknięcie posiedzenia.

W  związku   z   wyczerpaniem  porządku posiedzenia,  Przewodniczący   komisji 
podziękował  wszystkim  za  udział  i  zamknął  posiedzenie. 

       

 Protokolant   Przewodniczący Komisji

                Danuta  Komarnicka                    Edward Joachimiak 
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