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Protokół Nr 21/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 22 lutego 2016r.

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

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2. Pan Witold Putyrski kierownik Referatu,

3.  Pani Grażyna Wiśniewska prezes ZIK,

4. Pan Przemysław Szymański główny księgowy spółki ZIK.

 

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:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej z dnia 1 lutego   2016 r.
4. Budowa krytej pływalni w Trzciance.

5.   Analiza materiałów na sesję.
6.   Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.
7.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
6.   Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

Porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej z dnia 1 lutego   2016 r.
Protokół  Nr  20/16   z  dnia  1  lutego  2016  r.  został  przyjęty  jednogłośnie. 
Głosowało 10 radnych.
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Ad. 4. Budowa krytej pływalni w Trzciance.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że w dniu dzisiejszym komisja winna się 
skupić  nad    wypowiedziami  odnośnie      wykonalności  budowy pływalni. 
Stwierdził, że o głos poprosił przedstawiciel bazy PCT. Poinformował, że stan 
prawny wygląda tak, budowę basenu wpisano w Wieloletni Plan Inwestycyjny 
na lata 2020-2023, to jest punkt wyjścia.   

Przedstawiciel  Bazy PCT Robert  Matkowski  stwierdził,  że  o  posiedzeniu  tej 
komisji  dowiedział  się  dopiero  w piątek  o  godz.  13,  więc  nie  mogli  złożyć 
oficjalnie  pisma  o  zabranie  głosu.   Stwierdził,  że  rozmowy  o  basenie 
prowadzone  są  pod  naciskiem  pewnych  grup  społecznych.  Dzisiaj  jest  po 
przeprowadzonej  rozmowie  z  panem  Burmistrzem,  dostał  zapewnienie,  że 
pływalnia będzie gotowa do roku 2019. Na dzień  dzisiejszy jest uspokojony 
taką informacją.  Nie chce, aby społeczność została podzielona na przeciwników 
i zwolenników i tych, co mieszkają we wsi czy mieście, bo wtedy budowa nie 
ma sensu. W społeczeństwie chodzą słuchy, straszenie, że gdy powstanie basen, 
to nie będzie na nic pieniędzy i nie będzie żadnych inwestycji i będzie tak jak w 
gminie Kaczory. Baza PCT sprawdziła, i może stwierdzić, że gmina Kaczory 
jest bardzo małą gminą i z małą liczbą mieszkańców. Cieszy się, że rozpoczął 
się  cykl  rozmów  jak  obiekt  ma  wyglądać.  Nie  chcą  być  wykorzystani  do 
podjęcia   decyzji  w  sprawie  lokalizacji.  Podziękował  za  umożliwienie  mu 
zabrania na posiedzeniu głosu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zbliża  się  miesiąc  kwiecień  i  trzeba 
wypracować w tym temacie decyzję. Przybliżył problem przed jakim stoi Rada 
Miejska mówił o możliwości zdobycia środków, o możliwościach ich spłacenia. 
Poinformował, że niektóre zadania należy wykonać bez względu na wszystko, 
a  niektóre  należy  wybierać.   W  roku  2017  są  zobowiązania   dotyczące 
rozbudowy  cmentarza  komunalnego  a  zadanie  rozpocznie  się  w  tym  roku. 
Wyraził nadzieję, że wreszcie zostanie podpisane porozumienie, dyskusje w tej 
sprawie trwały 2,5 roku.  Gmina musi zagwarantować 400 tys. zł w budżecie na 
realizację tego zadania. Także muszą być zagwarantowane corocznie środki na 
rekultywację  wysypiska  odpadów  komunalnych,  na   to  zadanie   należy 
przeznaczyć kwotę 300 tys. zł.  Sukcesywnie wykupywane są  tereny dotyczące 
dróg na osiedlach, tam gdzie są plany miejscowe, na ten cel  jest to kwota 300 
tys. zł. Rada podjęła decyzję dotyczące wsparcia budownictwa mieszkaniowego, 
czynszowego  dla  TTB  jak  i  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko- 
Własnościowej,  dla TTBs jest  to kwota 570 tys.  zł,  a  dla  Spółdzielni  jest  to 
kwota 300 tys. zł.  Złożony został  wniosek na budowę drogi od Smolarni  do 
Stradunia, wniosek nie został zakwalifikowany w pierwszym rozdaniu, ale po 
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przetargach może taka zgoda będzie,  i wtedy należy przeznaczyć    kwotę ok. 2 
milionów.  Złożony  został  wniosek  na  budowę  boiska  wielofunkcyjnego 
z bieżnią sportową przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej nr 2, do lutego 
2017  r.  musi  być  podpisana  umowa  i  winien  zostać  wybrany  wykonawca. 
Planuje  się  zorganizowanie  przetargu  jeszcze  w  tym  roku.  Też  trzeba 
przeznaczyć środki na ten cel. Jeśli chodzi o POSI to jest przygotowany plik 
dokumentów dot. termomodernizacji szkół w Rychliku i  Przyłękach i Białej i 
Łomnicy, chodzi o kwotę 2,5 miliona zł.   Można dostać trzykrotnie  wyższe 
środki na inwestycje niż te, które mamy w budżecie.  Jesteśmy zobowiązani do 
zaciągnięcia zobowiązań na realizację tych inwestycji.  Stwierdził, że rok 2017 
będzie to rok kluczowy odnośnie inwestycji w mieście,  gmina jeśli się będzie 
zadłużała,  to będzie się zadłużała nie po to, aby się zadłużać, ale po to, aby 
wykorzystać  programy  i  zobowiązania,  które  zdeklarowane  były  wcześniej. 
Chodzi o bardzo duże pieniądze, dla naszego samorządu, które bardzo poprawią 
naszą strukturę oświatową i mieszkaniową. 

Przewodniczący  komisji  odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  Roberta 
Matkowskiego,  stwierdził,  że  podziały  istnieją  i  będą  istnieć,  a  dopłacać  do 
basenu tak samorząd będzie  musiał,  ale  jeszcze nie  wiadomo w jakiej  skali. 
Poprosił o dyskusję na temat technicznej strony budowy baseny, radni otrzymali 
opracowanie. Poprosił  o uwagi, względnie swoje przemyślenia dot. koncepcji 
budowy basenu. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  WPI  jest  podjęte  i  są  tam  zapisane 
zobowiązania  gminy.  Po dyskusji  WPI zostało  podjęte  i  nie  trzeba  do niego 
wracać  ale  realizować.  Ciszy  się,  że  baza  PCT pozytywnie  odebrała  termin 
realizacji  budowy  basenu.  POSI  to  inwestycje  nr  1  i  należy  program 
wykorzystać przez naszą gminę. Nie należy na siłę tworzyć problemu, bo go nie 
ma.  Być  może  przyszłe  obligacje  pozwolą  zasilić  tak  budżet,  że  można 
zrealizować potrzebne inwestycje. Można mieć różne podejście do tematu ale 
różne decyzje są już podjęte.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nie  jest  ważne  w  jakim miesiącu  zostaną 
inwestycje  zrealizowane,  jest  określony  rok,  trzeba  mieć  świadomość,  że 
samorząd  i  uruchomienie  środków  unijnych  nie  jest  rzeczą  prostą  i  do 
szczegółowego  zaplanowania.  Mogą  nastąpić  przesunięcia,  niezależne  od 
samorządu.  Zwrócił  się  do  internautów  i  osób,  którzy  się  interesują  żeby 
powiedzieli,  co trzeba zrobić, aby w obiekcie, albo w jego pobliżu, powstały 
takie rzeczy, z których będzie generowany dochód i żeby gmina ponosiła jak 
najmniejsze środki na utrzymanie i funkcjonowanie basenu. 
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Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że inwestycje, które będą przeniesione w 
czasie  a  są  zapisane  w  WPI,  to  na  pewno  im  nie  zaszkodzi,  bo  będą 
zrealizowane.  Zadał  pytanie,   pojawiła  się  trzecia  propozycja  lokalizacyjna 
budowy basenu, jakie będzie źródło ciepła w celu podgrzania wody w basenie, 
jak odbywać się będzie zrzut wody, bo z zrzutem w dni deszczowe ma problemy 
MDK.  W przedstawionym studium pojawiła się propozycja stworzenia letniej 
plaży wokół basenu, stwierdził, że  można sobie wyobrazić to wokół dolinek, 
ale nie może sobie tej funkcji wyobrazić przy Zespole Szkół, a jeśli się pojawi, 
to  czy  będzie  miało  atrakcyjną formę.   Poprosił,  o  informację  na  ten temat. 
Stwierdził,  że  w  Trzciance  jest  sporo  lokalnych  firm,  które  na  pewno  będą 
chciały włączyć się w budowę pływalni. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,   odnośnie lokalizacji  pływalni, to radni winni 
wypracować  własne  zdanie.  Przy  jakimkolwiek  wariancie  powinno  się  brać 
szerszy aspekt, ten który zachęca i żeby były jeszcze dodatkowe atrakcje, i żeby 
w efekcie  wszystko doprowadziło do niższych kosztów utrzymania pływalni. 
Nie  można  robić  badań,  projektów technicznych bez  wskazania  konkretnego 
miejsca.  Obiekt  pływalni  ma  funkcjonować  przez  wiele  lat.   Apeluje, 
o zgłaszanie pomysłów, co zrobić żeby pływalnia żyła i żeby był klient i żeby on 
zostawił pieniądze. 

Przewodniczący komisji stwierdził,  że jeśli  chodzi o wyposażenie obiektu, to 
niewielkim kosztem  można wykonać ścianę wspinaczkową, można zastanowić 
się  nad  wykorzystaniem  solarów.  Jeśli  chodzi  o  lokalizację,  to  atrakcyjna 
lokalizacją jest lokalizacja przy jeziorze i z istniejącymi obiektami tworzy się 
ciekawy kompleks. Jeśli chodzi o podniesienie atrakcyjności basenu, to  można 
przewidzieć  dobudowania  jakieś  kubatury,  obecnie  byłaby  tylko  bryła, 
a z biegiem lat można ją wykorzystać nawet przez podmiot prywatny.

Radny Robert  Szukajło są  trzy propozycje lokalizacji  przy Gimnazjum nr  1, 
przy jeziorze i przy Zespole Szkół. W opracowaniu jest wymieniona technologia 
grzewcza za pomocą gazu. Nie planuje się innego źródła ciepła, jest ta sprawa 
bardzo ważna, i należy wziąć pod uwagę koszty. Nad tym tematem powinniśmy 
się  pochylić.   Logistyka,  sprawa  ważna,  należy  zwrócić  uwagę  na  miejsca 
parkingowe. Wiemy, że nie może być pływalnia za droga, ani też bez pewnych 
elementów. 

Przewodniczący  komisji  uzupełniając  informację,  stwierdził,  że     energia 
cieplna  wynosi  14  %  utrzymania  basenu.   Mitem  jest,  że  dzieci  ze  szkół 
zapewnią obłożenie basenu, zajęcia te stanowią 10 % przychodu. 
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Pan  Wojnicki mieszkaniec osiedla Poniatowskiego stwierdził, że na ostatniej 
Komisji  Gospodarczej,  w  imieniu  mieszkańców  osiedla  Poniatowskiego, 
złożony został wniosek o zagospodarowanie tego osiedla, a w efekcie kilku lat 
wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę drogi. Podczas 
rozmów z  radnymi,  mieszkańcami,  dochodzą  słuchy,  czy  prawdą  jest,  że  w 
związku z budową pływalni,  a efekcie jej późniejszym utrzymaniem, zostaną 
podniesione  podatki.  Kolejnym  tematem,  który  krąży  to,  że  w  związku  z 
budową pływalni zostaną zablokowane inwestycje. Poprosił o wyjaśnienie tych 
spraw.   

Przewodniczący komisji stwierdził, że podatki zostaną podniesione po analizie, 
jeśli okaże się, że utrzymanie pływalni jest duże, więc wyjścia są dwa, muszą 
zostać podniesione podatki albo zostaną obcięte wydatki bieżące. Jeśli chodzi 
o inwestycje to pieniądze z utrzymania basenu nie mogą być przeznaczone na 
inwestycje. Pieniądze inwestycyjne zgodnie z ustawą,  nie można przeznaczyć 
na wydatki bieżące. Basen można wybudować z dochodów majątkowych.  W 
WPI  jest  zapisana  stała  kwota  na  inwestycje  i  ta  kwota  jest  przeznaczana, 
zgodnie z decyzją Rady, na   zadania inwestycyjne na ile nas będzie stać w 
ramach tej kwoty.  

Radny Witold Perski zastanawia się,  czy na tą pływalnię, na dzień dzisiejszy 
gminę stać.  Można uzyskać kwotę do 3 milionów  zł z Ministerstwa Sportu, ale 
środków  brakuje.   Pan  Burmistrz  Trzcianki  powiedział,  że  potrzeba  ok.  10 
milionów,  może  i  więcej,  jeśli  będziemy  chcieli  wybudować  w  nowej 
technologii. Pieniądze na budowę będą z kredytów, obligacji gminy, to też jest 
forma  kredytu.   Należy  powiedzieć,  budowa  pływalni  na  pewno  zablokuje 
realizację inwestycji,  może bardziej potrzebnych dla mieszkańców.  Rozumie 
mieszkańców osiedla Poniatowskiego, wie, jak ten teren wygląda po opadach. 
Jeśli  nie  będziemy  podnosili  podatków,  to  nie  będzie  środków  na  inne 
inwestycje.   Wiadomo,  że  gdy  podnosi  się  podatki,  to  jest  niezadowolenie 
społeczne.  Społeczeństwo musi wiedzieć,  że musi  ponieść koszty utrzymania 
pływalni. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził, że  decyzja czy będzie pływalnia, czy też 
nie, będzie zależała od podniesienia ręki radnych na sesji.  Także pan Burmistrz 
musi się wypowiedzieć, czy gmina udźwignie ten ciężar, czy też nie.  Jeśli Rada 
Miejska uchwaliła WPI, to należy się tego trzymać. Odwoził samochodem panią 
sołtys  do  Wapniarni,  samochód  na  drodze  się  utopił,  więc  poprosił  o 
wyobrażenie  sobie,   jakie  padały  z  ust  pani  sołtys  komentarze.   Jest  wiele 
potrzeb  inwestycyjnych   w  całej  gminie,  nie  tylko  w  Trzciance.  Są  różne 
komentarze. Powiedział,  że jest członkiem Komisji  Rolnictwa, też odbyła się 
dyskusja  na  temat  basenu,  w  komisji  uczestniczyli  sołtysi,  to  na  wniosek 
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sołtysów padła decyzja dot. ankiety prowadzonej na wsi, czy mieszkańcy są za, 
czy przeciwko budowie basenu. 

Pan Ryszard Wilant stwierdził, że sołtysi na Komisji Rolnictwa zdecydowali aby 
puścić   ankietę    na  wsi,  czy  mieszkańcy  są  za  basenem.  Stwierdził,  że 
generalnie mieszkańcy są przeciwko budowie pływalni, gdyż mieszkańcy widzą 
wiele  potrzeb i  braków na wsi.  Brakuje przede wszystkim dróg,  oświetlenia. 
Jego zdaniem budowa pływalni nie powinna rozpocząć się w tym momencie. 
Jest wiele na wsi zaniedbań z poprzedniej kadencji. 

 Radny Robert Szukajło stwierdził,  że w ramach środków POSI, mówi się o 
drogach  gminnych.  Nigdy  nie  zrobi  się  wszystkich  dróg  w 100  %  tak   w 
mieście jak i na wsi. Problemy trzeba rozwiązywać. Wieś jest w naszej gminie. 
Gmina  Trzcianka  planuje  zwiększyć  dochody  poprzez  emisje  obligacji  , 
uzyskane pieniądze mają cel. Jest wiele potrzeb. Pływalnia zawsze się gdzieś 
pojawiała, ale teraz jest jeszcze głos obywatelski, a założenia są takie, że w tym 
roku stworzony  zostanie  projekt.   Radny  z  Pokrzywna powiedział,  że  70  % 
mieszkańców  jest za basenem.  Jest za inwestycjami w ramach POSI. Kwestia 
podatków, wszyscy musimy ponieść koszt budowy pływalni. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli chcemy budować pływalnie należy 
skoncentrować się na informacjach, co chcemy wybudować i co należy zrobić 
żeby był jak najtańszy w utrzymaniu.  Dzisiaj  na temat budowy pływalni  nie 
usłyszał nic nowego. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że w roku 2008 Rada podjęła decyzję, że buduje 
pływalnie i jeśli by to zrobiła, to basen w Trzciance już by był.  W roku 2009 w 
budżecie  gminy  były  środki  na  projekt  techniczny,  ale  zadanie  nie  zostało 
wykonane.  Nikt się z tego nie wytłumaczył. Przez ostatnie lata gmina spłaciła 
bardzo  duże  kredyty.  Społeczeństwo  chce  korzystać  z    życia.  Musimy  się 
zastanowić czy w tym momencie gminę stać na budowę pływalni. Obligacje to 
sposób  na  rozwiązanie  problemu,  będą  one  wielomilionowe  i  na  konkretne 
zadanie.  Wszystkie  zaległości  wszyscy  chcą  aby  zrobić  je  teraz,  i  to  we 
wszystkich dziedzinach. Pływalnia będzie dla wszystkich mieszkańców. Będzie 
opracowana koncepcja osiedla Poniatowskiego, ale nie jest to łatwy temat. Nie 
można  odprowadzić  wody  gruntowej  do  cieku  wodnego  prowadzącego   do 
osiedla  25  lecia  i  dalej  do  rzeczki,  bo  przekrój  nie  wytrzyma.  Są  dylematy, 
którymi trzeba się zająć. Na drogi wiejskie wraz ze wsparciem to przeznacza się 
kwotę 5 milionów zł, ale ta kwota nie zadowoli, bo będzie za to zrobiona droga 
Smolarnia i Straduń a może i trochę do Siedliska. Tworząc budżet należy mieć 
zrównoważone  dochody  bieżące  z  wydatkami  bieżącymi.  Był  zapis  aby  w 
pierwszej  kolejności  iść  w  modernizację  obiektów  oświatowych.  Po 
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modernizacji Szkoły nr 2 i Gimnazjum, widać jakie są efekty, przekładają się na 
wydatki bieżące.  Poprosił o dyskusję na temat lokalizacji pływalni, żeby obiekt 
był atrakcją dla miasta. Poprosił o dyskusje, co zrobi
 aby  basen przynosił  dochód,  aby był  jak  najtańszy  w utrzymaniu.  Poprosił 
kupców i cech rzemiosł o zastanowienie się, co należy zrobić, żeby jak najmniej 
na ten basen wydawać. 

Pan  Wojnicki  mieszkaniec  osiedla  Poniatowskiego,  podziękował  w  imieniu 
mieszkańców osiedla za wyczerpujące odpowiedzi. Nie sądził, że będą one tak 
przykre,  i  że  publicznie  usłyszy  o  rywalizacji  pomiędzy  pływalnią  a 
inwestycjami.  Zaapelował  do  radnych  aby  powiedzieli  publicznie  wszystkim 
mieszkańcom, że pływalnia sprawi, że podatki zostaną podniesione a inwestycje 
niektóre zablokowane. Jest za budową basenu gdyż całe życie jest związany z 
wodą, ale może budować nie teraz. Należy się zastanowić i przeanalizować, to 
radni  zdecydują,  ale  należy  dotrzeć  do  wszystkich  żeby  wiedzieli,  że  ta 
inwestycja wiąże się z podniesieniem podatków. 

Pan  Krzysztof  Jaworski  stwierdził,  że  nie  uzyskał  odpowiedzi  na  temat  tej 
trzeciej  koncepcji  pływalni,  na  co  można  liczyć,  co  Starosta  przewiduje. 
Powiedział, że osobiście interesuje go lokalizacja pływalni w centrum miasta. 
Powiedział, że pływalnia jest wpisana w WPI tak samo jak inwestycje drogowe. 
Jedno zadanie nie zagraża drugiemu, radni będą decydować w ramach środków, 
które są na ten cel przeznaczone. Były założenia przy uchwalaniu budżetu, że 
zadania zostaną doprecyzowane później, na bieżąco i dlatego nie jest zapisane 
co, kiedy i gdzie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli chodzi o lokalizację pływalni koło 
Zespołu Szkół, to Starosta jest skłonny teren udostępnić, jest jego stanowiska, że 
będzie wykupywał także karnety. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jeśli  jakieś  zadanie  nowe  wchodzi  do 
realizacji, to coś, co jest zapisane w WPI odkłada się w czasie. Poinformował, że 
w miesiącu kwietniu pokażą się środki w budżecie, na opracowanie koncepcji 
budowy infrastruktury na osiedlu Poniatowskiego. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  należy  w pierwszej  kolejności  wybrać 
lokalizację  pływalni,  zwrócił  się  do publiczności  o  wypowiedzenie  się  w tej 
sprawie, która lokalizacja ma sens. 

Pan Przemysław Kusz stwierdził, że przychodząc na komisję nastawiony był, że 
dyskusja będzie  merytoryczna,  a  dyskusja  idzie w kierunku, czy w ogóle go 
budować. Powiedział, że należy wrócić do tego, aby dyskusja przebiegała pod 
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katem gdzie ma pływalnia być zlokalizowana, kiedy  i jak ona ma wyglądać. Są 
do  rozpatrzenia  trzy  lokalizacje,  na  OSI-  rze,  przy  Gimnazjum  Nr  1  oraz 
lokalizacja przy Zespole Szkół. Każda lokalizacja ma wady i zalety. Nie można 
rezygnować z budowy basenu, należy sprawę dyskutować. Należy zastanowić 
się czy basen ma być duży, czy mały, jakie ma mieć wokół usługi aby był tańszy 
w utrzymaniu.  W dalszej  dyskusji  należy  zastanowić  się  nad terminem jego 
realizacji,  kiedy będzie  rozpisany przetarg i  kiedy trzeba robić projekty.  Pan 
Burmistrz  prosił  na  ostatniej  sesji,  aby  nie  udowadniać  sobie,  że  basen  jest 
potrzebny  ale  dyskutować  na  temat  lokalizacji  i  jego  wyglądzie.   Dyskusja 
ucieka, i radni zastanawiają się czy budować drogi w Wapniarni, a prawda jest 
taka, że nikt w Wapniarni dróg nie będzie budował. Wokół Trzcianki jest wiele 
dróg  gruntowych  są  także  takie  drogi  w  Nowej  Wsi.  Nad  jeziorem można 
stworzyć  Aquapark,  ale  czy  naszą  gminę  stać,  Nad  tymi  tematami  należy 
dyskutować. Basen w centrum ma plusy takie, że jest zaplecze, w centrum są 
szkoły,  uczniowie  z  basenu  mogą  korzystać  w ramach  lekcji.  W roku  2017 
będzie uruchomiona komunikacja publiczna, na te tematy trzeba dyskutować. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził, że w Wapniarni mieszkają ludzie i tez chuda 
korzystać z dobrych dróg. Nie można dzielić ludzi na lepszych i gorszych. 

Radny Ryszard Wilant stwierdził, że mieszkańcom wsi też są potrzebne drogi. 

Pan Mariusz Gawrych stwierdził,  że  należy mieszkańców zapoznać jaka jest 
struktura  zarobków mieszkańców Trzcianki.  Trzcianka  nie  jest  najbogatszym 
regionem, budowanie basenu jest  wielkim luksusem. Gminy w tej chwili  nie 
stać  na  budowę  basenu.  Często  porównuje  się  koszty  utrzymania  basenu  z 
biblioteką. Ma obawy czy nie powtórzy się sytuacja z OSIR. 

Pan Witold Putyrski zapytał,   czy uważnie przeczytano opracowanie studium 
przed realizacyjne, z które wynika, że przyjmując rentowność basenu to daje 33 
osoby w ciągu każdej godziny przez 16 godzin dziennie i przez 350 dni w roku. 
Druga sprawą jest, że rentowność w dobrych basenach jest 70 %, co daje 600 
tys.  rocznie  na  utrzymanie  basenu.  Takie  dane  należy  uwzględnić  i  wtedy 
zastanowić się czy w ogóle budować. Drugie pytanie, to dla kogo go budować. 
Analizując  lokalizację  z  dala  od  miasta,  to  jego  zdaniem,  lokalizacja  ta  nie 
wzmocni  atrakcyjność  miasta.    Uważa,  że   Basen  powinien  być  dla  dzieci 
i młodzieży i to w mieście. 

Radny Andrzej Moszyński stwierdził, że jest za wybudowaniem basenu, ale nie 
w  tym  czasie.  Jest  zaskoczony  wynikami  ankiety  w  swoim  sołectwie. 
Mieszkańcy chcą basen w Trzciance pomimo, że może się to wiązać z wyższymi 
podatkami. 
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 5.   Analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji stwierdził, że przedstawione sześć projektów uchwał są 
skutkiem  przyjętej  przez  Radę  uchwały  budżetowej  na  rok  2016.  Są  to 
porozumienia z odpowiednimi podmiotami. 

1. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu na realizację zadania pod nazwą „Likwidacja 
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  
i  gospodarczych  na  terenie  powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego  w  2016 
roku.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

2. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  województwu 
wielkopolskiemu.   
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu 
im. Tadeusza Zielińskiego.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim  przy  realizacji  zadania  z  zakresu  organizacji  turnieju 
szachowego pn. „VI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda 
Dziedzica - Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich”.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji  zadania z zakresu współdziałania z powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim  w  zakresie  prowadzenia  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej w Trzciance.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji. 
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych  szkół  podstawowych  i  publicznych  gimnazjów,  dla  których 
gmina Trzcianka jest organem prowadzącym.   
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pani Grażyna Wiśniewska prezes spółki ZIK stwierdziła, że zakład ma prawo 
raz w koku wystąpić o zmianę taryf. Taryfa obecnie obowiązująca, obowiązuje 
do  dnia  14  kwietnia  2016  r.,  wobec  tego  wystąpiono  do  pana  Burmistrza 
Trzcianki,  który  jest  zobowiązany do zweryfikowania  przedstawionych przez 
spółkę  taryf,  kosztów  oraz  przedłożenie  taryf  Radzie  Miejskiej,  celem  ich 
zatwierdzenia. Taryfa obowiązywać będzie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do 14 
kwietnia 2017. Zwróciła uwagę, że nastąpił wzrost ceny, a wynika ona z dwóch 
rzeczy,  Radni  poprzedniej  kadencji  podjęli  uchwałę,  że   spółce  została 
przekazana oczyszczalnia i sieci głównie deszczowe i wodociągowe, wobec tego 
majątek spółki się zwiększył. Większości są to urządzenia, które są obłożone 
podatkiem 2 %,  i niemożliwe było wprowadzić w cenę wody od tego majątku 
podatek jednorazowo.   Wtedy radni podjęli   uchwałę, aby jak najmniej odczuć 
skutki podwyżki,  żeby corocznie ten podatek podnieść o 0,5 %. W zeszłym 
roku podatek ten nie został podniesiony i w tym roku jest 1% dodany do ceny. 
Dwa  elementy,  które  wpływają  na  wzrost  ceny,  wzrostu  podatku  od 
nieruchomości  i  prowadzone  przez  spółkę  inwestycje.   Spółka  realizuje 
inwestycje zgodnie z przyjętym wieloletnim planem. Plan obowiązuje na lata 
2014-2016.  Plan jest aktualny.

Przewodniczący komisji  zadał  pytanie w jakiej  wysokości  stanowią odpisy z 
amortyzacji. 

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że ok. 1.400,00 zł.  Dodała, że po raz 
pierwszy  podatek  od  nieruchomości  dla  gminy  zapłacony  został  powyżej 
1 miliona zł. 
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Pan  Przemysław Szymański  główny księgowy spółki,  że  wzrost  amortyzacji 
w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił ok. 3 %. 

Przewodniczący  komisji  z  przedstawionych  dokumentów  wynika,  że  spółka 
zakłada spadek zużycia wody.

Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że mieniony rok był rokiem przyjaznym 
dla wodociągów. Ale dane brane są z ostatnich okresów. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził, że cena wody i ścieków przekroczyła 10 zł. 
Zadał pytanie, czy będzie taki okres, że nie będzie podwyżki cen za wodę.       

Pani  Grażyna  Wiśniewska    podwyżki  wynikają  z  tego,  że  realizowane  są 
inwestycje.

Radny Józef Łastowski stwierdził,  że ZIK jest  fajną firmą, nigdy nie jest  na 
stracie, jak coś, to podwyżka. Podwyżki nie są duże,  ale niepokoi go podwyżka 
za odczyt z wodomierza z lokalu, bo tu jest wzrost o 20%.  Taki odczyt nie jest 
dużym wysiłkiem.  

Pani Grażyna Wiśniewska    stwierdziła, ze ta usługa wykracza poza obowiązki 
spółki.  Namawia do tego aby odczyty prowadziły zarządcy, czy wspólnoty.

Radny Krzysztof Jaworski zadał pytanie czy trwają prace nad nowym planem 
inwestycyjnym spółki, czy będzie ten plan konsultowany, czy można wpłynąć 
na jego treść.

 Pani Grażyna Wiśniewska   zapewniła, że prace już trwają nad opracowaniem 
planu,  są  intensywnie gromadzone informacje,  w okolicach czerwca wpłynie 
projekt plany na lata 2017-2019 do pana Burmistrza a potem do Rady Miejskiej 
celem jego konsultacji i zatwierdzenia.

Pan Radny Witold Perski  zadał  pytanie,  kiedy będą instalowane w domkach 
jednorodzinnych liczniki zdalnego odczytu.

Pani Grażyna Wiśniewska   spółka w tej chwili montuje takie liczniki, osiedle 
Fałata jedna i duga strona jest w trakcie realizacji. 
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Radny Andrzej Moszyński stwierdził, że trzy rodziny w osadzie Leśny Dworek 
nie  mają  wody,  kiedy  nastąpi  zamontowanie  wodociągu.  Jest  to  uciążliwa 
sytuacja, wodę do picia wożą z marketu.

Pani  Grażyna Wiśniewska   stwierdziła,  że  koszt  dla  trzech domów budowy 
wodociągu  jest  duży,  od  tego  trzeba  policzyć  amortyzację  i  podatki.  Potem 
wszyscy się dziwią, że woda idzie w górę. W tym roku zakończona zostanie 
inwestycja  wodociągowania Rudki, wykonano 8,3 km sieci wodociągowej. Na 
etapie  projektu  miały  być  23  podłączenia.  Projekt  zrobiony,  uzgodnienia  też 
były,  ale okazało się, że na te 23 osoby podłączyły się 4 osoby. 

Komisja  w  wyniku  głosowania  wypracowała  opinię  pozytywną.  Wynik 
głosowania: za 6, wstrzymało się 2. Glosowało 8 radnych. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy 
Trzcianka w 2016 r.  
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  

Pan  Krzysztof  Czarnecki  stwierdził,  że  jest  nowa  wycena  i  dlatego  można 
przystąpić do zamiany nieruchomości.   

Komisja  w  wyniku  głosowania  wypracowała  opinię  pozytywną.  Wynik 
głosowania: za 8, głosowało 8 radnych. 

Ad. 6.   Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.
Nie wniesiono spraw do komisji. 

Ad. 7.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
Nie wniesiono uwag do realizacji wniosków wypracowanych przez komisję. 

Ad.8.   Wolne wnioski.
Przewodniczący komisji poprosił o przybliżenie tematu POSI, zapytał czy jest 
gdzieś opublikowana na ten temat informacja. 
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Pan Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zostanie taka publikacja umieszczona na 
naszej stronie.

Przewodniczący komisji  zgłosił  swoje uwagi odnośnie  budowanej kanalizacji 
przy ul. Grottgera do ul. Chopina.

Rany Józef Łastowski  stwierdził,  że  niedawno łatana była  ulica Powstańców 
Wielkopolskich, poprosił o interwencję, bo znowu powstają dziury, masa w tych 
łatanych dziurach się nie trzyma. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zobaczy i jeśli będzie taka potrzeba, będzie 
interweniował w tej sprawie. 

Radny Zygmunt Czarny stwierdził, że już jest zdjęty płot przy Modusie, za co 
podziękował. 

Radny Robert Szukajlo podziękował p. Burmistrzowi za realizacje zgłoszonego 
przez niego wniosku odnośnie montażu lamy przy ul Rzecznej. 
 
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


