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Protokół Nr 14/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 26 października 2015 r.

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pani Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,

3. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy,

4. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu,

5. Radny Rady Miejskiej Trzcianki  Adrian Hałuszka,

6. Pani Agnieszka Hałubowska. 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji.

Ad.  1. Posiedzenie  otworzył  witając  wszystkich  zebranych  radny  Tomasz 
Tomczak. 

Ad. 2. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  nr 13/15 z posiedzeń komisji z dnia 19 października 

2015 r.    

4. Opiniowanie otrzymanych projektów uchwał  na sesję  Rady Miejskiej 

Trzcianki organizowaną w dniu 29 października 2015 r. 

5.  Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia.



2

Nikt do przedstawionego porządku posiedzenia nie wniósł uwag. Porządek 

został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 13/15 z posiedzeń komisji z dnia 19 października 

2015 r.    

Protokół Nr 13/15 z 19 października 2015 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało  10 radnych. 

Ad. 4. Opiniowanie otrzymanych projektów uchwał  na sesję  Rady Miejskiej 
Trzcianki organizowaną w dniu 29 października 2015 r.:
 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016 – 
2023.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,   że  opracowując  WPI  na  lata  2016-2023, 
przedstawił   radnym  w  formie   tabeli  możliwości  gminy  na  realizację 
planowanych zadań.  W tabeli jest przedstawionych 14 zadań, są przedstawione 
szacunkowe całkowite koszty zadania oraz w rozbiciu na lata.  Tabela stanowi 
załączniki do protokołu.   Stwierdził, że w mieście jak i gminie Trzcianka są 
duże  zaniedbania.  Przez  rok  mieszkańcy  zgłaszali  propozycje  do  WPI.  W 
międzyczasie  prowadzone  były  rozmowy  i  rozeznawano   rynek  celem 
pozyskania środków unijnych.  W WPI znalazły się także zobowiązania jakie 
ustawodawca narzucił na naszą gminę.  Plan został stworzony na bazie innego 
spojrzenia niż plan na lata 2008-2015. Tam wpisano zadania inwestycyjne ze 
wskazaniem pozyskiwania  środków unijnych.   Nie  wykonano tych zadań ze 
środków unijnych lecz wykonano je z kredytów i śródków własnych. Kredyty 
trzeba obecnie spłacać.  Doszedł do wniosku, że wszystkie oczekiwania nie będą 
wpisane ale tylko te realne do wykonania.   Jeśli  koniunktura się poprawi na 
rynku gospodarczym, to pewnie można więcej zadań dopisać.  Zadania będą co 
jakiś okres czasu weryfikowane, też na takim stanowisku stoi Przewodniczący 
komisji. Na pewno, co roku zadania będą weryfikowane w tym planie, bo nie 
wiadomo ile   WRPO przeznaczy środków do danego zadania.  Podstawowymi 
zadaniami,  które trzeba wykonać, to  rozbudowa cmentarza komunalnego w 
Trzciance  i  rekultywacja  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Trzciance. 
Poszerzenie cmentarza musi być wykonane do sierpnia 2016 r.  W poprzednim 
WPI  rozbudowa  miała  być  wykonana  do  roku  2011.  Cmentarz  będzie 
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poszerzony o 1 ha aby zabezpieczyć miejsca pochówku.  Kolejnym narzuconym 
tematem wpisanym do WPI jest jakby narzuconym przez Wojewodę, gdyż nam 
wysypisko zamknięto, jest  rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w 
Trzciance.  Rewitalizacja  ma  być  wykonana  w  roku  2019.   Kolejnym 
oczekiwaniem mieszkańców i  rad  sołeckich  jest  budowa  i  remonty  dróg  na 
terenie wiejskim. Było także wiele uwag ze strony mieszkańców wsi, ze prace 
wykonywane są tylko w mieście, dlatego też w celu zaspokojenia potrzeb,  było 
wpisanie tego zadania do planu.  Otrzymaliśmy wiadomość, że środki na drogi 
wiejskie będą możliwe do pozyskania przez Ministerstwo Rolnictwo.  Będzie 
składany wniosek na przebudowę komunikacyjną drogi na odcinku od Smolarni 
do Stradunia, wg kosztorysów zadanie kosztować będzie 4 miliony zł.   Do tego 
tematu  Rada  jeszcze  powróci  ale  kiedy  wnioski  będą  już  pozytywnie 
zaopiniowane.   Droga  od  Trzcianki  do  Stradunia  z  uwagi,  że  powiat  nie 
przygotował wniosku w nieodpowiednim czasie, więc nie zostanie w tym roku 
złożony.  Budowa  infrastruktury  komunalnej  wiąże  za  sobą  bardzo  dużo 
oczekiwań. Plan nie jest rozpisany na poszczególne zadania, bo nie chce budzić 
emocji wśród mieszkańców.  Powiedział, że będzie starał się szukać środków 
zewnętrznych na konkretne  zadania.  Zapis  ten będzie  corocznie  analizowany 
przez Radę.  Zadanie podjęte przez Radę Miejską jest przebudowa kanalizacji 
deszczowej  na osiedlu kwiatowym. Budowa parkingu na ul.  Wiosny Ludów, 
odbył się przetarg na to zadanie. Budowa dróg jest to zadanie, które pozwoli na 
podpisanie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową na budowę  drogi na 
osiedlu  Poniatowskiego.  Spółdzielnia  wykonała  ¾  zadania,  a  ¼  należy  do 
gminy.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej,  w  zadanie  to 
wchodzi realizacja zadania w ramach POSTI, a mianowicie termomodernizacja 
czterech Szkół   oraz  trzech Przedszkoli  w Trzciance.  Projekty dla czterech 
przedszkoli  i  dla  dwóch  Szkół  są  już  wykonane.  Rewitalizacja  Placu 
Pocztowego, zadanie jest rozpisane do roku 2019, zadanie będzie realizowane z 
POSTI.  Jest  już  w  tej  sprawie  koncepcja   i  jest  przygotowywany  plan 
miejscowy.   Zadanie  jest  realne  do  realizacji.  Modernizacja  ul.  Kościuszki, 
zadanie jest obecnie realizowane i zakończone będzie do roku 2016.  Zadanie 
jest zaakceptowane w WPF.  Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 i G nr 2, 
jest to zadanie gdzie planuje się sfinansować z dwóch źródeł.  Nie wiadomo 
jakie   uzyska się wsparcie, dlatego planuje się rozpisanie przetargu na rok 2017 
a zakończenie zadania na rok 2018.  Budowa ścieżek rowerowych- alternatywa 
budowy drogi rowerowej,  są projekty techniczne,  które są wykonywane przy 
współpracy z powiatem jak i gminę Trzcianka. Ma być wykonana pętla od starej 
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plaży do nowej  i  w kierunku jeziora Logo i  dalej  do Stradunia,  kolejnie  od 
Smolarni do drogi 180, od drogi 180 do Trzcianki. Budowa Sali widowiskowo 
kinowej,  będzie  to  sala,  która  ma  charakter  Sali  wystawienniczej  i  spełniać 
będzie  wszelkie  warunki  także  jako  sala  kinowa,  konferencyjna  i  spotkań. 
Będzie  to  obiekt  uniwersalny  i  położony  będzie  przy  Muzeum  Ziemi 
Nadnoteckiej.  Kolejnym  punktem  i  zadaniem  wpisanym  jest  modernizacja 
oświetlenia LED, zadanie będzie realizowane wtedy kiedy wygaśnie umowa z 
energetyką.  Trzcianka  już  podpisała  umowę  na  wymianę  oświetlenia 
energooszczędnego,  umowa  się  kończy  i  wtedy  zostanie  zmodernizowane 
oświetlenie.  Budowa budynku socjalnego / komunalnego, będzie to budynek, 
który jest niezbędny gdyż mieszkań socjalnych jest mało i ich brakuje.  Obecnie 
jest  trend sprzedaży mieszkań komunalnych dla  dotychczasowych najemców. 
Kolejne zadanie to wykup nieruchomości, zadanie to jest na pewno na świecie 
ewenementem, bo np. osoba, właściciel terenu przekształca swój grunt i typuje 
działki,  więc  wtedy  gmina  jest  zobowiązana  wykupić  grunt  pod  drogi  od 
właściciela i  jeszcze musi  ten teren uzbroić.  Ostatnim zadaniem jest  budowa 
pływalni,   zadanie  to  spełnia  oczekiwania  naszych  mieszkańców  także 
uaktywnili  się działające środowiska w Trzciance w tej sprawie. Zadanie jest 
przewidziane po roku 2021. Pływalnia wpisana została w miejsce obwodnicy. 
Tak  przedstawia  się  WPI  na  lata  2016-2023.  Stwierdził,  że  oczekiwania 
społeczne są duże, w WPI nie jest ujęta nawet ich połowa. Trzeba wybierać. 
Aktualizacja planu będzie  następować co dwa lata,  ale w miarę możliwości 
będzie on analizowany corocznie.  Dużym wydatkiem są wydatki na projekty 
techniczne. 

Radny Robert Szukajło poprosił o wyjaśnienie odnośnie obwodnicy, mówiono, 
że po roku 2020 coś w tym temacie ma się zadziałać, prosi o wyjaśnienie czy 
pozycja wykup nieruchomości dotyczy terenów pod obwodnicę. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wiele nastąpiło  przekształceń dot. wykupu 
nieruchomości, że zaplanowane środki nie wystarczą  na obecne zobowiązania. 
Niektórzy  właściciele  Czekają  na środki  finansowe za  wykup nieruchomości 
nawet 5 lat. 

Pan W.  Putyrski  stwierdził,  że   środki  są  zabezpieczone na  wykup gruntów, 
które  wynikają  z  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  i  są  efektem 
uchwalanych  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Są  to 
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wykupy  pod  drogi  publiczne  gminne.  Kwoty  zaplanowane  na  wykup 
nieruchomości  pod  obwodnicę  są  stosunkowo za  małe.  Zgodnie  ze  Studium 
i planem Województwa Wielkopolskiego obwodnica nasza jest  ogólna i  część 
są to drogi Marszałka. 
Radny  Krzysztof  Jaworski  zadał  pytanie  czy  w  przedstawionej  przez  p. 
Burmistrza informacji jest do osiągnięcia 50 % pułapu. Tabela przedstawia, że 
środki są własne a 50 % to środki z zewnątrz. Niektóre zadania są realizowane 
ze środków własnych a niektóre z dofinansowania. Czy sumując to wychodzi 
50%, żeby nie było potem problemu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  dzisiaj  nikt  nie  odpowie  jakie  będzie 
dofinansowanie. Mówi się, że to będzie 80 %, 50 %, 66 %. Nie wie, dlatego 
bezpiecznie  wpisano 50 x  50 %.  Czy  to jest  za  wysoko,  nie  wiadomo.  Po 
rozmowie z dyrektorem Departamentu Sportu wynika, że są wątpliwości.  Nikt 
nie powie na tą chwilę, jakie będzie dofinansowanie.  

Radny  Krzysztof  Jaworski  zadał  pytanie  odnośnie  pętli  trzcianeckiej.  Pętla 
pojawia  się  w  dwóch  punktach  w  planie.   Gmina  ma  przekazać  800  tys. 
powiatowi w ramach p. 3 – budowa i remonty na terenach wiejskich. Także się 
pojawia w p. 9  jak budowa ścieżek rowerowych. Proszę o przybliżenie, czy te 
dwie sumy są wystarczające. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  starosta  zwraca się  do gminy Trzcianka o 
dofinansowanie  na  przebudowę  drogi  odcinka  od  Trzcianki  do  Stradunia. 
Natomiast gmina ma wykonać ścieżki rowerowe przy jeziorach i gmina chce te 
ścieżki połączyć. Także z Nadleśnictwem uzgodniono, że mają być wykonane 
odcinki od Smolarni do drogi 180 i od drogi 180 do Trzcianki. Wzdłuż pasu 
leśnego  będzie  przeprowadzona  wycinka  drzew  i  na  tym  miejscu  będzie 
prowadzona ścieżka. Na to są przeznaczone środki, i nie mają nic wspólnego z 
budową dróg o środki, które wystąpił Starosta.  

Radny Krzysztof Jaworski zadał pytanie czy należy wprowadzić do planu listę 
rezerwową dodatkowych inwestycji i przy rozważaniu co dwa lata aktualizacji 
planu zdecydujemy   czy zostaną wprowadzone do WPI.  Myśli o obwodnicy 
jako  zadanie  rezerwowe  i  budowa  sali  sportowej  przy  Szkole  P.  nr  3  w 
Trzciance. 
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Przewodniczący komisji  stwierdził,  że listę taką można mieć zrobioną i  przy 
rozważaniu można zdecydować, co zostanie wprowadzone. 

Pan W. Putyrski   stwierdził,  że w pierwszych wypowiedziach pan Burmistrz 
powiedział,  że  należy  uważać  z  projektami  technicznymi,  bo  jest  to 
przedsięwzięcie kosztowne a nie zawsze można te projekty zrealizować.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że każdy zapis w WPI powoduje, że należy do 
tego zadania się przygotować. Kiedyś wykonywało się pt i składało   wniosek. 
Teraz trzeba bardzo dużo czasu, nakładów finansowych i pewności, że zadanie 
zostanie  zrealizowane.  Jeśli  zostanie  wpisane  zadanie  jak  budowa  Sali 
sportowej, to należy liczyć się że przygotowanie dokumentów do tego zadania i 
jest  to koszt  200 tys. zł. Stwierdził, że przygotowanie projektów technicznych 
spowoduje, że zablokuje się środki finansowe, które można przeznaczyć na inny 
cel.  Przygotowanie pływalni dokumentacyjnie wyniesie  ok. 300 tys. zł,  jeśli 
zadanie  to  zostanie  wpisane,  to  trzeba będzie  takie  zadania  dokumentacyjnie 
opracowywać wcześniej.  Jeśli będą zapisane zadania tzw. pod kreską, to czy 
przygotowywać tereny i projekty techniczne, bo są przecież wpisane, należy to 
zdecydować. Może się okazać, że zadania realizowane z WPI będą potrzebne 
środki, a na zadania  pod kreską nie wystarczy środków. Trzeba będzie rozważyć 
i  zdecydować,  która  ulica  czy  wioska  jest  ważniejsza.  Jeśli  radni  mają  taką 
odwagę to mogą wpisać do WPI. Burmistrz woli wpisać strategiczne zadania i 
co roku   o tym dyskutować. Trzeba pamiętać o miękkich projektach, które są 
preferencyjnym rozdaniem na  najbliższe  lata,  i  które  mają  tworzyć  miejsca 
pracy.  Nie chce aby gmina Trzcianka nie  sięgała  po te miękkie projekty,  bo 
będzie  absorbowała  się  twardymi  projektami.  Uwaga  jest  słuszna  dotycząca 
corocznej aktualizacji WPI. 

Radny W. Perski stwierdził, że po wypowiedzi p. Burmistrza rozumie żeby nie 
przyspieszać projektów np. pływalni. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  miejsce,  które  jest  wskazywane  pod 
pływalnię i obiekty towarzyszące wymagają całego cyklu przygotowawczego. 
Nie  chce  iść  tą  drogą  ale  chce  znaleźć  partnerów  do  przygotowania  pt 
i  partnerów do zainwestowania w przyszłości  swoich środków w te  obiekty. 
Rozbudowa całego obiektu miałaby się odbyć na tzw. rozbudowie modułowej, 
etapowej.  Cykl  przygotowawczy  jest  to  cykl  dwuletni.  Pływalnia  nie  jest 
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dochodowa,  do  pływalni  się  dopłaca,  trzeba  przygotować  społeczeństwo  do 
tego, że po wybudowaniu obiektu trzeba będzie ponosić koszty utrzymania. 
Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  projekt  uchwały  ukazuje,  że  oscyluje 
wokół POSI, w projekcie jest brak zadań takich jak budowa sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3.  Brakuje infrastruktury na osiedlu Domańskiego, a 
temat ten się przewijał.  Zadanie współpraca z ZDW odnośnie drogi 180. Taka 
lista  mogłaby  powstać,  ale  z  tymi  założeniami  co  pan  Burmistrz  mówił,  a 
mianowicie  coroczna  weryfikacja  zadań.  Jeśli  okaże  się,  że  są  możliwości 
pozyskania  środków wtedy  można sięgnąć  do pomysłów zawartych w liście 
rezerwowej. Lista taka się przyda należy wziąć to pod rozwagę. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  zastanawia  się  czy  przedstawione  WPI  jest  do 
nieruszenia. W POSI  mają być wykorzystywane wysokie środki unijne,  wyższe 
niż środki własne, zastanawia się czy   nie należy dopisać zadanie i rozłożyć 
sfinansowanie w czasie. Także do listy rezerwowej należy dopisać   Gimnazjum 
nr 1 konieczność jest tam wykonanie bieżni lekkoatletycznej. Zadał pytanie, czy 
do  Zadania  Rewitalizacja  Placu  Pocztowego  wchodzi  wykup  nieruchomości, 
czy jest to ujęte w przedstawionej kwocie. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że wykonanie  projektów technicznych  i  ich 
realizacja wchodzi w skład tego zadania. Natomiast wykup nieruchomości nie 
wchodzi w zakres zadania, środki muszą być ponoszone we własnym zakresie. 
POSI to środki, które są zagwarantowane na 99 % do realizacji będą to środki w 
wysokości 20 milionów.  Ostrzega przed dopisywaniem gdyż trzeba będzie się 
tłumaczyć  dlaczego  dana  inwestycja  jest  ważniejsza.  Gmina  Trzcianka  ma 
jeszcze  dużo  projektów  technicznych  niezrealoizowanych  jak  ul.  Ogrodowa 
chodniki, droga Stobno suszarnia, budowa drogi na ul. Spółdzielców, łącznik ul. 
Mickiewicza  z  Parkiem,  droga  Kręta.  Budowa  kanalizacji  na  os. 
Poniatowskiego. Poszło dużo środków na projekty, można iść tą sama drogą, ale 
potem trzeba uzasadnić dlaczego zadanie nie zostało zrealizowane.   Wszystko 
jest potrzebne, jest wiele oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców. Natomiast 
budżet jest ograniczony. Nikt nie jest w stanie dzisiaj ustalić, co przez osiem lat, 
rok po roku będzie  robione.  Są programy ogłoszone,  ale  jak się  bliżej  jemu 
przyjrzeć można czasami stwierdzić, że nasza gmina nie może z niego otrzymać 
ani  złotówki,  a  cala  machina  zostanie  uruchomiona.  Podał  przykład,  jakie 
dokumenty trzeba było przygotować dot.  samochodu dla OSP. 
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Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  pod  koniec  maja  radni  otrzymali 
sugerowany plan WPI, teraz przed radnymi jest nowy projekt WPI. Projekt ten 
został zreferowany przez pana Burmistrza. WPI to jest dokument, który nie musi 
być, nie musi nam ktoś go narzucać. WPI będą podejmowali radni, jest to plan 
na  7  lat,  jest  to  długi  okres.   Nie  wiadomo  jakie  będzie  dofinansowanie 
zewnętrzne  są  określone  limity.  Została  wykonana  praca  przez  grono 
pedagogiczne, prowadzone były rozmowy z panią dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Trzciance i prowadzone były rozmowy z radnymi  na temat budowy Sali 
gimnastycznej przy tej szkole.  Jest zawiedziony, że ta inwestycja nie została 
wpisana do WPI.  Pan Burmistrz  powiedział,  że  WPI odzwierciedla  potrzeby 
mieszkańców,  jednak  nie  odzwierciedla  wszystkich  potrzeb.  Widać  na 
przestrzeni paru miesięcy, że ten plan jest rozciągnięty. Chce pana Burmistrza 
zarazić optymizmem i chce tłumaczyć, że pieniądze unijne są do osiągnięcia. 
Należy się starać aby plan odpowiadał   potrzebom mieszkańców. Wnioskuje o 
dopisanie  do  WPI  inwestycji  budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Trzciance.  W szkole  tej jest dużo dzieci, jest tam obecnie 
przedszkole, jest przy szkole  duży teren. Więc jest możliwość techniczna aby 
sala powstała gdyż nie ma nic lepszego niż zdrowie i uprawianie aktywności 
fizycznej.   Poinformował,  że  zaprosił  na  posiedzenie  panią  Agnieszkę 
Hołubowską   pracownika  WARP,  która  przybliży  możliwości  finansowania 
budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance. 

Pan  Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  cieszy  się  ze  zgłaszanych  inicjatyw 
społecznych naszych mieszkańców, bo świadczy to o aktywności  społecznej. 
Zgłaszane  są  oczekiwania  społeczne.  Społeczeństwo  coraz  bardziej  się 
uaktywnia.  Przypomniał,  że sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr  2 i 
Gimnazjum nr 1 zostały wyremontowane. W szkole Podstawowej Nr 3 też sala 
gimnastyczna została wyremontowana. Wyremontowanie sal było sukcesywne. 

Pani  Agnieszka  Hałubowska  podziękowała  za  zaproszenie.  Przedstawiła  na 
podstawie wizualizacji medialnej jakie możliwości niesie WRPO na lata 2014-
2020.  Posłużyła się dokumentem szczegółowy opis OSI Priorytetowy Program 
Operacyjny na lata 2014 – 2020. 

Burmistrz Trzcianki zadał pytanie dotyczące wskaźników demograficznych w 
Trzciance, bo są one spadające. 
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Pani Agnieszka Hałubowska stwierdziła, ze we wniosku  należy uzasadnić  a 
wskaźnik demograficzny jest jednym z elementów. Z jednej strony wskaźniki 
mają odniesienie  do tego obszaru,  a  z  drugiej  strony wszystkie  dzieci   będą 
korzystały z Sali gimnastycznej, być może będą to dzieci z kilku szkół. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że najwięcej dzieci już poszło do szkoły, teraz 
jest to tendencja spadkowa. 

Pan Burmistrz zadał pytanie czy przy składaniu wniosku musi być projekt czy 
wystarczy koncepcja. 

Pani  Agnieszka  Hałubowska  stwierdziła,  że  w  tej  chwili  nie  ma  jeszcze 
szczegółowych  informacji  gdyż  nabory  nie  są  na  ten  rok  planowane. 
Prawdopodobnie cos się pojawi w miesiącu listopadzie. 

Przewodniczący komisji  zadał  zadał  pytanie  czy jest  wiedza na temat   jakie 
środki będą do dyspozycji. 

Pani  Agnieszka  Hałubowska  stwierdziła,  że  na  ten  moment  nie  ma  takiej 
informacji, może sprawdzić i informację przekaże.

Radny Robert Szukajło stwierdził,  że  ta inwestycja powinna w najbliższym 
czasie powstać. Zadał pytanie czy w przypadku nowej infrastruktury są jakieś 
obwarowania, jakie one są. 

Pani Agnieszka Hałubowska stwierdziła, że projekt miękki to projekt na zajęcia 
dodatkowe,   drugi wymógł jest  bardzo dobre uzasadnienie dlaczego ta nowa 
infrastruktura  musi  powstać.  Była  mowa  o  tym,  że  w  tym  roku  był  wyż 
demograficzny,  a  uzasadnienie  powinno  obejmować  wskaźniki  trzech  lat  do 
przodu. Jest duże zainteresowanie placówek oświatowych, ale nie wiadomo czy 
każda gmina ma warunki do zbudowania infrastruktury żeby otrzymać środki. 

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  w  programie  operacyjnym  9.3  jest 
przewidziana pula środków 5,3 milionów euro, natomiast na to działanie 9.3, 
które  składa  się  z  czterech  poddziałań.   Na  jedno  działanie  wychodzi  80 
milionów na cztery lata.  
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Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że to jest jedna z możliwości, i  że źródeł 
dofinansowania  można szukać w celu pozyskania środków. Dyskusja może być 
poszerzona.  W ostatnim 40-leciu SP nr 3 była kiedyś projektowana druga sala 
gimnastyczna.  Obecnie jest taka potrzeba żeby taki obiekt powstał. Stwierdził, 
że stara się jak może, przedstawia materiały. Wnioskował na sesji o dopisanie w 
WPI budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Trzciance.   WPI powinien być 
planowany a nie corocznie zmieniany, dopisywany. WPI powinien być taki aby 
każdy wiedział, co będzie robione i w jakim terminie. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  to  jest  WPI  ale  szczegóły  będą 
aktualizowane. W WPI są pokazane kierunki jakie gmina zamierza wykonać. W 
skali  uzyskanych informacji   dot.  Środków zewnętrznych,  gdzie  plan  jest  w 
założeniach  oparty  na  50  % otrzymanych  środkach   i  nie  można  wpisywać 
pewnych działań. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  plan  WPI  określa  kierunki,  jest  on 
uszczegółowiony. Dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi, że gmina Trzcianka pozyska 
środki na budowę Sali. Nikt takiej gwarancji nie da, zostaną wydane środki na 
projekty  techniczne,  powiedział,  że  WRPO  jest  tak  stworzony,  że  idzie  w 
kierunku wsparcia  finansowego dla  dużych aglomeracji.   POSI jest  jedynym 
argumentem i można powiedzieć, że na  99% środki będą pozyskane. W gminie 
Trzcianka  jest  niż  i  trudno  argumentować,  że  będzie  inaczej.  WPI  określa 
kierunki  do  przygotowania  dokumentów  potrzebnych  do  uzyskania 
dofinansowania  i  rozpoczęcia  inwestycji.  Ostrzegał  przed  wydawaniem 
niepotrzebnie pieniędzy, nie ma pewności, że program będzie stwarzał warunki 
dla gminy Trzcianka żeby zaryzykować. Co roku będą nabory i będziemy co 
roku dyskutować czy przygotowywać projekt. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że jest propozycja weryfikowania planu co dwa 
lata, jest to dobry pomysł. 

Pan Krzysztof Jaworski wypowiedział się w sprawie aktualizacji WPI,  powinna 
być załączona lista potrzeb  jak sala sportowa czy obwodnica.

Radny R.  Szukajło stwierdził,  aby podejść  do weryfikacji  WPI co  dwa lata. 
Apeluje aby jeśli nie załącznik do uchwały to  aby w protokole były zapisane 
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zadania te, które nie są  wymienione w WPI. WRPO kładzie duży nacisk na 
komunikację kolejową    nie ma jednoznacznych zapisów odnośnie pomocy na 
remont dworca w Trzciance. Wiadomo, że 400 dworców kolejowych ma być 
przejętych przez instytucję rządową.  Nie wiadomo jak do tego tematu podejść. 
Zaproponował  by  co  roku  podejść  do  WPI  i  sprawdzać  co  jest  możliwego 
wykonania. 

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  każde  działanie   jest  polityczne.  Jeśli  gmina 
Trzcianka znalazła się w POSI i zostanie beneficjentem prawie 20 milionów zł, 
to nie ma co ostrzyć apetytu poza POSI. Podział środków jest dzielony w miarę 
równomiernie.  Gmina ma dużą szansę,  że te środki otrzyma. Opracowuje się 
dokumentację na Rychlik i Przyłęki, bo chce dać szanse tym obiektom.  Mamy 
dokumentację  z  poprzednich  lat,  która  straciła  ważność.   Jest  przygotowana 
dokumentacja  na  zadanie  termomodernizacja  obiektów szkoły  w Łomnicy  i 
Białej i dla trzech Przedszkoli.  Drugi projekt na 14 milionów na rewitalizację 
Placu Pocztowego. Należy rozpatrzyć przygotowanie dokumentacji technicznej 
na  zadanie  budowa  infrastruktury  technicznej  na  terenie  Trzcianki. 
Przygotowanie  dokumentacji  technicznej  jest  to  przygotowanie  złożone. 
Poinformował, że na sesji zgłosi wniosek o przeniesienie z  drugiej strony tabeli 
WPI  do uzasadnienia. 
 
Radny A. Hałuszka prosi o wpisanie jako zadania dodatkowego budowa Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jeśli  chodzi  o  sprawy  techniczne,  to 
aktualizacja,    o  którą  wnioskował  o  dopisanie  do  WPI  co  dwa  lata,   co 
jednocześnie plan się przedłuży o kolejne dwa lata.  WPI ma być kroczące aby 
się  nie  znaleźć  w  takiej  sytuacji,  że  nie  ma   nowego  WPI  a  stare  już  nie 
obowiązuje. 

Pan Matkowski Robert  Stowarzyszenie PCT stwierdził, że  funkcjonowała w 
mięście ankieta z pytaniami skierowanymi do mieszkańców odnośnie budowy 
pływalni. Powiedział, że cały czas wpływają ankiety, ale na tą chwilę  wzięło w 
niej  udział  967 osób.  Cztery osoby wypowiedziały  się  przeciwko,  osiem nie 
miało zdania, natomiast reszta opowiedziała się za budową Sali.   Podziękował 
osobom biorącym udział w ankiecie. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  tematy  i  pomysły,  które  się  rodzą  i 
oczekiwanie  mieszkańców  są  oczekiwaniami  nieustającymi.  Co  roku  będą 
analizowane możliwości gminy, co roku będą robione korekty.  Dwa lata mija 
od uruchomienia środków z programu 2014-2020 i działamy w ciemno, nikt nie 
da  gwarancji  z  czego  można  skorzystać.   Jest  to  nieustanna  bitwa 
i  zaryzykowane  środki  samorządów.  Pływalnia  to  temat,   który  po  jej 
wybudowaniu gmina będzie musiała ponosić ciężar jej utrzymania, a to nie małe 
środki. Społeczeństwo musi o tym wiedzieć. Na pływalni nie można zarobić. 
Oczekiwania społeczne musza być podejmowane z całą świadomością. Pewne 
zadania  musimy zrealizować.  Co roku radni  będą  dyskutować nad budżetem 
i będą odwoływać się do WPI. 

Komisja   do  projektu  uchwały  w  głosowaniu  wyraziła  opinię  pozytywną. 
Glosowało 9 radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Pani  Skarbnik  Gminy  pani  B.  Niedźwiecka   prosiła  o  dokonanie  korekty  w 
projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. na sesji 
Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 29 października 2015 r.  Poinformowała, że 
należy  zwiększyć   plan  budżetu  po  zmianach  o  kwotę  363.681,62  zł.  Po 
dokonanej  korekcie  plan  dochodów  po  zmianach  wynosić  będzie 
787.845.814,97  zł,  w  tym  plan  dochodów  bieżących   75.352.391,85  zł. 
Natomiast  plan wydatków po zmianach wynosić będzie 77.777.133,97 zł., w 
tym  plan  wydatków  bieżących  72.553.251,37  zł.  Zmiana  wynika  z 
wprowadzenia  zmian  budżetu  gminy  Trzcianka   Zarządzeniem  Nr  1 196/15 
Burmistrza  Trzcianki   kolejnych  dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu 
państwa w tym:

1) Zwiększenie o 371.587,50 dotacja przeznaczona na zwrot części podatku 
akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

2) Zmniejszenie  o 1.069,88 dotacja przeznaczona na zakup podręczników 
dla uczniów,

3) Zmniejszenie  o  6.836,00  zł  dotacja  przeznaczona  na  wypłatę  dodatku 
energetycznego.
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Pani  Skarbnik  Gminy  omówiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej, stwierdziła, że: 

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.306,00 zł, w tym:

1)  8.995,00 zł - zwiększa się plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych,  w  związku  z  wyższymi  wpłatami  niż 
planowane,

2) 83.489,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dział 852 
rozdział 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie zawiadomienia 
od Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.424.2015.5),

3) 26.822,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (dział 852 
rozdział  85219  §  2030)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadania 
wynikającego  z  art.  121 ust.  3a  ustawy o  pomocy  społecznej,  na  podstawie 
zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (FB-I.3111.418.2015.8).  

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza  się  plan  wydatków  o  kwotę  66.051,00  zł  na  zadanie  -  
PT rewitalizacji Placu Pocztowego w Trzciance.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł (§ 6050) na wymianę pieca 
centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano wydatki 12.000,00 zł na odwodnienie drogi na cmentarzu 
komunalnym w Trzciance (§ 6050).

Dział 750 Administracja publiczna
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Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  zadaniach  w  związku  
z  wykonywaniem  budżetu.  Zmniejsza  się  wydatki  na  zakup  twórczości 
trzcianeckich artystów o 186,00 zł, na spotkanie noworoczne o 500,00 zł, na 
współpracę  z  miastami  partnerskimi  o  1.000,00  zł,  a  zwiększa  się  wydatki  
na gadżety promocyjne.  

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w wysokości  45.000,00 zł  na wykonanie przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance (§ 6050).

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział  80150  Realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach 
podstawowych,  gimnazjach,  liceach  ogólnokształcących,  liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza  się  plan  dotacji  dla  Publicznego  Gimnazjum  Katolickiego  
w Trzciance o kwotę 14.901,00 zł i przenosi się do rozdziału 80150, zgodnie  
z klasyfikacją budżetową wydatków.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przenosi  się  kwotę  1.300,00  zł  z  §  4300  do  §  4700  w  związku  z  bieżącą 
realizacją zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W planie wydatków na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy MGOPS 
zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł plan usług terapeutycznych świadczonych w 
zakresie  zwalczania  narkomanii  i  przenosi  się  do  rozdziału  85154,  z  tego 
2.000,00 zł na usługi terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz 2.000,00 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną. 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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W  planie  wydatków  na  utrzymanie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przenosi się kwotę 7.000,00 zł z planu wynagrodzeń 
członków komisji i przeznacza się 5.000,00 zł na szkolenia oraz 2.000,00 zł na 
koszty podróży służbowych. 

Zwiększa się o kwotę 4.495,00 zł  plan wydatków na prowadzenie gminnych 
świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią 
społeczną  z  przeznaczeniem na  opłaty  za  media  (energia  elektryczna,  woda, 
ogrzewanie).  Przenosi  się  kwotę  400,00  zł  z  §  4410  do  
§ 4300 w planie wydatków na szkolenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zwiększa się o kwotę 5.640,00 zł plan wydatków na współfinansowanie pobytu 
dzieci  w  rodzinie  zastępczej.  Ponadto  przenosi  się  plan  wydatków  
z § 4430 do § 4330 (kwota 83.991,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

W planie wydatków na prowadzenie kuchni przy Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy  Społecznej   przenosi  się  wydatki  między  paragrafami  na  kwotę 
3.168,00  zł  (zmniejszenia:  §  4040  o  487,00  zł,  §  4260  o  2.500,00  zł,  
§ 4280 o 181,00 zł, zwiększenia: § 4220 o 3.103,00 zł, § 4440 o 65,00 zł).

W  planie  wydatków  na  prowadzenie  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Trzciance  wprowadza  się  przeniesienia  między  paragrafami 
wydatków  w  związku  z  bieżącą  realizacją  budżetu  (zmniejszenia:  
§  3020  o  2.321,00  zł,  §  4040  o  1.480,00  zł,  §  4260  o  3.437,00  zł,  
§  4430  o  278,00  zł,  §  4480  o  37,00  zł,  zwiększenia:  §  4170 o  780,00 zł,  
§ 4280 o 48,00 zł, § 4400 o 39,00 zł, § 4440 o 1.046,00 zł) oraz zmniejsza się 
plan  o  kwotę  5.640,00  zł.  Środki  w  wysokości  5.640,00  zł  przenosi  się  do 
rozdziału 85206.

Zwiększa  się  o  kwotę  26.822,00  zł  (tj.  o  środki  z  dotacji  celowej  
z budżetu państwa) plan wydatków na dofinansowanie zadania wynikającego  
z  art.  121  ust.  3a  ustawy  o  pomocy  społecznej  tj.  na  wypłatę  dodatku  
w  wysokości  250  zł  miesięcznie  na  pracownika  socjalnego  zatrudnionego  
w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalna w środowiska  
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w roku 2015. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 26.822,00 zł środki własne 
gminy zaplanowane na powyższe wydatki w planie MGOPS (§ 4010).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa  się  o  kwotę 104.362,00 zł  plan wydatków na pomoc materialną o 
charakterze  socjalnym  dla  uczniów,  w  tym:  83.489,00  zł  środki  z  dotacji  
z budżetu państwa, 20.873,00 zł środki własne z budżetu gminy (20 % wkład 
własny w finansowanie zadania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

Zwiększa  się  o  kwotę  4.500,00  zł  plan  wydatków  na  organizację  zajęć  na 
boiskach (§ 4170 - 1.050,00 zł, § 4210 - 3.450,00 zł). Wydatki realizowane  
w ramach preliminarza GKRPA.

Wydatki sołectw z nagrody w konkursie "Piękna Wieś"

Na wniosek sołectwa Siedlisko przenosi się 240,00 zł z działu 926 rozdziału 
92601  §  6050  z  zadania  "wykonanie  i  montaż  konstrukcji  stalowej  
z przeznaczeniem na magazyn na terenie boiska i przeznacza sie na zakup kostki 
polbruk do wyłożenia przy elementach zabawowych i ławkach na placu zabaw.

Wydatki z funduszu sołeckiego

Wprowadza  się  zmiany  w  wydatkach  funduszu  sołeckiego,  zgodnie  
z załącznikiem do uchwały.

Dochody i  wydatki  na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych 
jednostek budżetowych

Wprowadza  się  zmiany  w  wydzielonym  rachunku  dochodów  Szkoły 
Podstawowej  w  Łomnicy,  zgodnie  z  załącznikiem  do  projektu  niniejszej 
uchwały. Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 5.193,00 zł.

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię pozytywną. Glosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Rychlik 2016 – 2020.
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych  
i ustalenia jej przebiegu.

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2016 
rok.

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie 
podatku rolnego i podatku leśnego oraz formularza deklaracji na podatek rolny i 
podatek leśny.

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 9 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię pozytywną. Głosowało 9 radnych. 

Ad. 5.  Wolne wnioski i zapytania.

Radny  Robert  Szukajło   prosi  o  realizacje  wcześniej  złożonego  wniosku  a 

mianowicie  wywiezienie piachu z ulicy Wieleńskiej, który utrudnia przejazd 

rowerom    ulicą. 

Radny  Robert  Szukajło  prosi  o  rozważenie  możliwości  ulokowania  siłowni 

sportowej przy Przedszkolu przy ul. Rzecznej w Trzciance. 
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Radny  Witold  Perski  prosi  o  postawienie  koszy  na  śmieci  przy  placu 

Sienkiewicza w Trzciane.

Radny Andrzej  Moszyński wnioskuje o uregulowanie spraw własnościowych 

gruntów   we wsi Pokrzywno. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 

posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


