
Protokół Nr 22/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 25 kwietnia 2016r.

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

1. Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,

2. Zastępca Burmistrza pani Grażyna Zozula,

3. Skarbnik Gminy pani Joanna Zieńko,

4. Pan Witold Putyrski kierownik Referatu.

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji. 

Posiedzenie komisji trwało od  15.30 do 18.30 i odbyło się w sali sesyjnej. 

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  Nr 21/16 Komisji Gospodarczej z dnia 22 lutego   
2016 r.
4. Analiza  aktualności  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzcianka i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

5.   Analiza materiałów na sesję.

6.   Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

7.   Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

8.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

9.   Wolne wnioski.
10.   Zakończenie posiedzenia.
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Porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr 21/16 Komisji Gospodarczej z dnia 22 lutego 
2016 r.
Protokół  Nr  21/16   z  dnia  22  lutego  2016  r.  został  przyjęty  jednogłośnie. 
Głosowało  9  radnych.  W  tym  momencie  nie  był  obecny  radny  Krzysztof 
Jaworski. 

Ad.5. Analiza  aktualności  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka  i  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

Kierownik  Referatu  pan  Witold  Putyrski  przedstawił  w  formie  prezentacji 
analizę aktualności SUiKZP Gminy Trzcianka, w trakcie prezentacji przedstawił 
wykaz  uchwał  aktualnych  w całości  miejscowych  planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka:

uchwała  Nr  L/327/97  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  28.06.1997  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  na  działkach  nr  729/1  i  729/2  przy  ul. 
Grunwaldzkiej                      w Trzciance (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 29,  
poz.122 z dnia 01.09.1997 r.);
uchwała  Nr  LII/346/97  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  30.08.1997  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie położonym między ul. Wieleńską a 
os. Fałata I (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 30, poz. 136 z dnia 25.09.1997 r.);
uchwała Nr LVIII/399/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 12.03.1998 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Trzcianki w rejonie Reymonta (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 12, poz.77 z 
dnia 08.06.1998 r.);
uchwała  Nr  LXII/448/98  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  18.06.1998  r., 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianka  w  rejonie  ulic  Kopernika  -  Chełmońskiego 
(Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 24, poz.175  .);
uchwała  Nr  LXI/419/98  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  21.05.1998  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ul.  Mickiewicza  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 16, poz. 108 z dnia 06.07.1998 r.);
uchwała Nr IV/27/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10.12.1998 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
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Trzcianki  przy  ul.  Sikorskiego  na  działce  nr  2134  i  2135  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 36, poz. 318 z dnia 29.12.1998 r.);
uchwała Nr V159199 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.01.1999 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianka przy ul. Kopernika (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14, poz. 237 
z dnia 31.03.1999 r.);
uchwała Nr VZ57/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.01.1999 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie położonym między ulicami Fałata i Witosa (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 11, poz. 187 z dnia 22.03.1999 r.);
uchwała Nr IX/100/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22.04.1999 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowanie przestrzennego miasta 
Trzcianki przy ul. Sikorskiego 55 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34, poz. 
685 z dnia 05.06.1999 r.);
uchwała Nr XI/126/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24.06.1999 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie ul. 27 Stycznia - Łomnicka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
Nr 60, poz. 1264 z dnia);
uchwała Nr XII/137/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26.08.1999 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie ulic: Fałata, Witosa, Wieleńskiej i Gorzowskiej (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 79, poz. 1522 z dnia 10.11.1999 r.);
uchwała  Nr  XV/161/99  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.10.1999  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianka  przy  ul.  Sikorskiego  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 91, poz. 1650 z dnia 13.12.1999 r.);
uchwała  Nr  XV/160/99  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.10.1999  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  przy  ul.  Konopnickiej  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 91, poz. 1649 z dnia 13.12.1999 r.);
uchwała  Nr  XXII/240/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25.05.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  Trzcianka  -  Śródmieście  przy  ul.  Wiosny  Ludów pod  tereny 
zabudowy handlowo - usługowej, z uzupełniającą funkcją mieszkaniową oraz 
parkingiem ogólnomiejskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 56, poz. 681 z 
dnia 21.08.2000 r.);
uchwała  Nr  XXIII/241/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25.05.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki przy ul.  Żwirowej na działce nr  1043 -  pod 
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 56, poz. 682 z dnia 21.08.2000 r.);
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uchwała  Nr  XXV/268/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  24.08.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Fałata na działce 2325 (Dz.  Urz. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1018z dnia 07.11.2000 r.);
uchwała  Nr  XXVI/275/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.09.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Łomnickiej - dla

terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 77, poz. 1022 z dnia 07.11.2000 r.);
uchwała  Nr  XXXI/317/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25.01.2001  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  szczegółowego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ul.  Fałata  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 69, poz.1257 z dnia 15.06.2001r.);
uchwała  Nr  XXXI/319/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25.01.2001  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki,  w  rejonie  ul.  Sikorskiego  pod  tereny 
przemysłowo  -  składowe  i  zabudowę  mieszkaniową  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 36 z dnia 11.04.2001 r.);
uchwała Nr XXXIV/345/2001 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 29.03.2001 r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ul.  Witosa  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 61, poz. 1145 z dnia 04.06.2001 r.);
uchwała  Nr  XLVI/431/2002  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.02.2002  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki, w rejonie ulic: Ogrodowej - Powstańców Wielkopolskich (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego Nr 82, poz.2104 z dnia 12.06.2002 r.);
uchwała Nr X/83/2003 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulic: Staszica i Wieleńskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 140, 
poz. 2652 z dnia 18.08.2003 r.);
uchwała Nr XI/86/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31.07.2003 r. w sprawie 
zmiany  miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego Trzcianka - Śródmieście w rejonie ulic: Mickiewicza, 
Dąbrowskiego, Sikorskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 153 z dnia 
26.09.2003 r.);
uchwała  Nr  XVI/123/03  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  04.12.2003  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie jeziora Okunie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 
36 z dnia 20.01.2004 r.);
uchwała  Nr  XXV/181/04  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29.07.2004  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
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Trzcianki w rejonie ulic Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i P. Skargi (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 140, poz. 2874 z dnia 17.09.2004 r.);
uchwała  Nr  XLII/288/2005  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  07.08.2005  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki przy ulicy Witosa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 148, poz. 4086 
z dnia 20.10.2005 r.);
uchwała  Nr  XLIIV311/10  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  24.06.2010  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 188, 
poz. 3497 z dnia 15.09.2010 r.);
uchwała Nr IX/51/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24.03.2011 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulicy Olchowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 14, poz. 2323 z 
dnia 26.05.2011 r.);
uchwała Nr X/64/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.04.2011 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie osiedla Domańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 169, poz. 
2741 z dnia 14.06.2011 r.);
uchwała  Nr  XXX/221/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.11.2012  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ulic Fałata i Witosa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 
420 z dnia 14.01.2013 r.);
uchwała  Nr  LVII423/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.02.2014  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
poz. 2287         z dnia 09.04.2014 r.);
uchwała Nr 11/14/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11.12.2014 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulicy Wieleńskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.  231 z dnia 
13.01.2015 r.);
uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulicy 27 Stycznia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3078 z dnia 
06.05.2015 r.);
uchwała Nr X/76/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25.06.2015 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie ulicy Ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4393 z dnia 
09.07.2015 r.);
uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17.09.2015 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie  ulicy  Tetmajera (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego poz.  5454 z  dnia 
25.09.2015 r.);
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uchwała  Nr  XIX/149/16  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  04,02.2016  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej - rozbudowa cmentarza komunalnego (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1540 z dnia 24.02.2016 r.);
uchwała Nr XXXV/224/96 Rady Miejskiej  w Trzciance z dnia 27.06.1996 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka   na  obszarze  wsi  Wrząca  (Dz.  Urz. 
Woj. Pilskiego Nr 24, poz. 84 z dnia 16.08.1996 r.);
uchwała  Nr  LXII/443/98  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  18.06.1998  r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno (Dz. Urz. Woj. 
Pilskiego Nr 24, poz. 170 z dnia 30.07.1998 r.);
uchwała  Nr  LXII/444/98  Rady  Miejskiej  w Trzciance  z  dnia  18.06.11998  r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno (Dz. Urz. Woj. 
Pilskiego Nr 24, poz. 171 z dnia 30.07.1998 r.);
uchwała  Nr  LXII/445/98  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  18.06.1998  r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno (Dz. Urz. Woj. 
Pilskiego Nr 24, poz. 172 z dnia 30.07.1998 r.);
uchwała  Nr  LXII/446/98  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  18.06.1998  r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi Stobno (Dz. Urz. Woj. 
Pilskiego Nr 24, poz. 173 z dnia 30.07.1998 r.);
uchwała Nr IV/25/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10.12.1998 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka w obrębie wsi Wrząca - dotyczy przemysłu i rzemiosła (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 36, poz. 316 z dnia 29.12.1998 r.);
uchwała Nr IV/26/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10.12.1998 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka na obszarze wsi Biała - dotyczy zabudowy przemysłowo 
– składowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 36, poz. 317 z dnia 29.12.1998 
r.);
uchwała  Nr  XV/162/99  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.10.1999  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Stobno pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  Nr  92,  poz.  1655  z  dnia 
21.12.199 9r.);
uchwała  Nr  XVIII/189/99  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  22.12.1999  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Trzcianka  we  wsi  Stobno  pod  zabudowę zagrodową i 
ogrodniczą (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 6 poz. 62 z dnia 04.02.2000 r.);
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uchwała  Nr  XIX/197/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.01.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka we wsi Smolarnia na działce nr 99/2 i 101 (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 30, poz. 341 z dnia 10.05.2000 r.);
uchwała  Nr  XX/227/2000  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.04.2000  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie Smolarnia, na działce nr 43/1 (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 47, poz. 549 z dnia 01.07.2000 r.);
uchwała Nr XXIII/242/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25.05.2000 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Trzcianka  we  wsi  Siedlisko,  na  działce  nr  255  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 56, poz. 683 z dnia 21.08.2000 r.);
uchwała  Nr  XXVII/282/2000 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26.10.2000 r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie wsi Łomnica, na obszarze działki nr 
118/3 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 87, poz. 1158 z dnia 08.12.2000 r.);
uchwała  Nr  XL/383/2001  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.09.2001  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka, na obszarze Nowej Wsi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 139, poz. 
2772 z dnia 15.11.2001 r.);
uchwała  Nr  LIII/462/2002  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.06.2002  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka we wsi Wrząca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 114, poz. 3187 z 
dnia 19.09.2002 r.);
uchwała  Nr  LIII/460/2002  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.06.2002  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka,  w  obrębie  wsi  Biała  pod  teren  rzemiosła  nieuciążliwego 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 
118, poz. 3285 z dnia 27.09.2002 r.);
uchwała  Nr  LIII/461/2002  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27.06.2002  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka,  w  obrębie  wsi  Biała  pod  teren  stacji  z  zapleczem  handlowo  - 
usługowym oraz zabudowę mieszkaniową (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 
118, poz. 3286 z dnia 27.09.2002 r.);
uchwała  Nr  IV/33/2002  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30.12.2002  r.  w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, 
w obrębie wsi Biała (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 35, poz. 668 z dnia 
07.03.2003 r.);
uchwała  Nr  XXLIV312/10  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  24.06.2010  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka na obszarze wsi Stobno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 188, poz. 
3498,                     z dnia 25.09.2010 r.);
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uchwała Nr X/65/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28.04.2011 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka we wsi 
Biała w rejonie ulicy Górne Podwórze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, 
poz. 2879 z dnia 28.06.2011 r.);
uchwała  Nr  XVII/117/11  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  10.11.2011  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na działkach o nr ew.: 11 i 12 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 1370 z dnia 14.03.2012 r.);
uchwała  Nr  LIV/366/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  28.11.2013  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ew.: 313 (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego poz. 371 z dnia 16.01.2014 r.);
uchwała Nr YIII/63/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23.04.2015 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka 
w obrębie geodezyjnym Siedlisko (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3077 
z dnia 06.05.2015 r.);
uchwała  Nr  XVI/127/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25.11.2015  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 
7642 z dnia 03.12.2015 r.);
uchwała  Nr  XVII/136/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  23.12.2015  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka na  obszarze  osady  Dłużewo (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  poz. 
8798 z dnia 17.12.2015 r.).
Poinformował   o  wykazie  uchwał  nieaktualnych  częściowo  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Trzcianka:
uchwała  Nr  LIW365/97  Rady  Miejskiej  w  Trzciance  z  dnia  27.11.1997  r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego  Trzcianka  -  Śródmieście  w  rejonie  ulic:  Mickiewicza, 
Dąbrowskiego, Sikorskiego (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 1 z dnia 19.01.1998 r.);
uchwała Nr XI/87/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31.07.2003 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki 
w rejonie Osiedla Domańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 153, poz. 
2897 z dnia 26.09.2003 r.);
uchwała Nr XXXVI/235/96 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29.08.1996 r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka - dotyczy zalesień i dolesień na terenie gminy 
(Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 39 z dnia 28.10.1996 r.);
uchwała Nr XXXVIII/250/96 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 24.10.1996 r. 
w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka - dotyczy przebiegu gazociągu (Dz. Urz. Woj. 
Pilskiego Nr 46 z dnia 31.12.1996 r.);
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uchwała  Nr  XVI/124/03  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  04.12.2003  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka na obszarze wsi Straduń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 
37 z dnia 20.01.2004 r.).
 Stwierdził, że celem podjęcia uchwały jest realizacja wymogu przewidzianego 
w  art.  32  ustawy  z  dnia  27  marca  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), który brzmi następująco:
„l.W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy,  ocenia  postępy  w opracowywaniu  planów miejscowych i  opracowuje 
wieloletnie  programy  ich  sporządzania  w  nawiązaniu  do  ustaleń  studium, 
z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 
57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 
miejscowego.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, 
o  których mowa w ust.  1,  po uzyskaniu opinii  gminnej  lub innej  właściwej, 
w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno- architektonicznej, co najmniej raz 
w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności 
studium i  planów  miejscowych,  a  w  przypadku  uznania  ich  za  nieaktualne, 
w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa art. 27.
Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod 
uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami 
wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1."
Poprzednia analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym sporządzona była 
w 2014 roku, a za okres analizowany przyjęto wówczas przedział czasowy od 
początku  roku  2011  do  połowy  2014  roku.  Na  początku  bieżącego  roku 
przeprowadzono  wymagane  ustawą  analizy  i  czynności  dotyczące  oceny 
aktualności  studium i  planów miejscowych,  jak również wykonano stosowne 
opracowanie  pt.:  Analiza  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy 
Trzcianka w okresie od 1 lipca 2014 r. do 29 lutego 2016 r.
Poinformował, że oceną objęto:
66 obowiązujących miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze miasta Trzcianki i na terenach wiejskich, 9 uchwał 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  lub  zmiany  miejscowych  planów, 
10  wniosków  dotyczących  przystąpienia  do  sporządzenia  lub  zmiany 
miejscowych planów,  1  wniosek w sprawie  zmiany  studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, 184 decyzji, w tym 163 decyzji o 
warunkach  zabudowy  i  21  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego,  75  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę.  Na  podstawie  analizy 
dokumentów planistycznych stwierdza się aktualność 61 miejscowych planów – 
zgodnie                    z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały oraz 
brak  aktualności  częściowej  5  miejscowych  planów  -  zgodnie  z  wykazem 
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stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. Brak częściowej aktualności uchwały 
Nr  LIV/365/97 Rady  Miejskiej  w Trzciance  z  dnia  27.11.1997 r.  w sprawie 
zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego 
Trzcianka  -  Śródmieście  w  rejonie  ulic:  Mickiewicza,  Dąbrowskiego, 
Sikorskiego  (Dz.  Urz.  Woj.  Pilskiego  Nr  1  z  dnia  19.01.1998  r.)  wynika  z 
powodu  możliwości  zmian  przeznaczenia  terenów  dotychczas 
niezainwestowanych oraz tymczasowo zagospodarowanych w centrum miasta i 
dostosowanie  go  do  aktualnych  zamierzeń  inwestycyjnych.  Kolejną  uchwałą 
przedstawioną w wykazie  miejscowych planów częściowo nieaktualnych jest 
uchwała Nr XI/87/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31.07.2003 r. w sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w 
rejonie osiedla Domańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 153, poz. 2897 
z dnia 26.09.2003 r.). Zmianą należy objąć obszar, który przewidziany jest pod 
teren komunikacji i doprowadzić go do zgodności z zapisami obowiązującego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 Szczegółowa  analiza  obowiązujących  planów  miejscowych  wykazała,  że 
w  przypadku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka na obszarze wsi Straduń podjętego dnia 04.12.2003 r. przez Radę 
Miejską Trzcianki uchwałą  Nr  XVI/124/03  r.  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego  Nr  3,  poz.  37  z  dnia  20.01.2004  r.)  należy  podjąć  prace 
planistyczne zmierzające do jego częściowej zmiany. Nieaktualność ww. planu 
miejscowego  wynika  z  braku  zgodności  z  obecnymi  zamierzeniami 
inwestycyjnymi właścicieli działek.
Dnia 5 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno 
-  Architektonicznej,  na  którym wyrażono  opinię  dotyczącą  wyników analizy 
zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  Trzcianka  w  okresie  od 
1 lipca 2014 r. do 29 lutego 2016 r.
Należy również nadmienić, iż dnia 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), której 
art.  41  wprowadził  szereg  zmian  w  ustawie  z  dnia  27  marca  2003  r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a co najistotniejsze przepisy 
przejściowe ww. ustawy o rewitalizacji nie przewidują możliwości kontynuacji 
rozpoczętej  procedury  planistycznej  w  oparciu  o  przepisy  dotychczasowe. 
Przedmiotowa  nowelizacja  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  spowodowała  spowolnienie  prac  związanych  z  procedurą 
opracowywania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego. 
Najistotniejszą jest zmiana wprowadzona do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, polegająca na konieczności przedstawienia 
w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie planu miejscowego m.in. zgodności 
z  wynikami  analizy  oceniającej  aktualność  studium  i  planów  miejscowych, 
o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
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Zatem,  przed  przystąpieniem  do  uchwalania  kolejnych,  nowych  planów 
miejscowych koniecznym było wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Trzcianka w okresie od 1 lipca 2014 r. do 29 lutego 2016 
r. oraz przedstawienie jej wyników Radzie Miejskiej Trzcianki.
 Ponadto, wejście w życie niniejszej uchwały nie pociągnie za sobą żadnych 
bezpośrednich  skutków  finansowych,  ewentualne  skutki  finansowe  mogą 
zaistnieć  dopiero  w  momencie  podjęcia  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  lub 
zmiany planu miejscowego.

Radny Robert Szukajło zadał pytanie odnośnie terenów pod przyszłą obwodnicę 
miasta, czy w tym temacie przewiduje się korektę.

Pan W. Putyrski stwierdził, że jeśli chodzi o obwodnicę od Poznania do Wałcza 
to  nie  potrzeba  zmian,  jeśli  chodzi  o  obwodnicę  od  Poznania  w  stronę  ul. 
Wieleńskiej  i  dalej  ul.  Gorzowską,  to  w planie  województwa jest  ujęta.  Nie 
ulega  wątpliwości,  że  Studium  nie  jest  prawem  miejscowym  i  trzeba  być 
czujnym i jeśli inwestor wystąpi o budowę domu na swoim terenie a teren jest 
terenem przyszłej budowanej obwodnicy, to trzeba mu ta decyzje zablokować.

Tam gdzie nie ma planu miejscowego,  to decyzję wydaje się na zasadzie  są 
sąsiedztwa. 

Komisja do przedstawionej informacji wyraziła opinię pozytywną, głosowało 10 
radnych. 

Ad.6.  Analiza materiałów na sesję.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Trzcianka na lata  2016-2030.

Skarbnik  Gminy  pani  Joanna  Zieńko  stwierdziła,  że  zmiany  w  Wieloletniej 
Prognozie  Finansowej  gminy  Trzcianka  na  lata  2016-2030   mają  na  celu 
uaktualnienie  informacji  objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu 
gminy Trzcianka  na 2016 rok, z wprowadzenia danych dotyczących wykonania 
budżetu  za  2015  rok  wynikających  ze  sprawozdań  rocznych  oraz  zmianę  w 
przedsięwzięciach.

I. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian: 
W 2016 r.:
1. Zwiększono dochody ogółem do kwoty 83 069 176,61 zł, w tym:
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a) dochody bieżące do kwoty 80 334 729,61 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:

-  udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

-  części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

-   dotacji  celowych  otrzymanych  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań 
bieżących z zakresu         administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami oraz        dotacji na zadania własne,

-  darowizny w postaci pieniężnej.

b) dochody majątkowe do kwoty 2 734 447,00 zł

Zmiany dotyczyły m. in. wprowadzenia dochodów z tytułu:
-  dotacji  celowej  otrzymanej  z  tytułu  pomocy  finansowej  udzielanej  między 
jednostkami  samorządu  terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 80 964 085,61 zł , w tym:
a) wydatki bieżące do kwoty 74 134 974,92 zł,
b) wydatki majątkowe do kwoty 6 829 110,69 zł.

II. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1.W  grupie  wydatków  na  programy,  projekty  lub  zadania  związane  z 
programami realizowanymi     z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.      o finansach publicznych w 
zakresie wydatków majątkowych ( pkt 1.1.2):

 -  w  zadaniu  "Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  - 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oszczędność energii, 
poprawa warunków funkcjonowania jednostek" zmniejszono łączne nakłady 
finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o 200 000,00 zł.

2. W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) w zakresie wydatków majątkowych (pkt 1.3.2):

-  w  zadaniu  "Budowa  dróg  na  osiedlach  domków  jednorodzinnych 
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-poprawa  warunków  życia  mieszkańców"  zmniejszono  łączne  nakłady 
finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań         o kwotę 75 000,00 zł;

- w zadaniu "Modernizacja ulicy Kościuszki -poprawa organizacji ruchu w 
centrum miasta" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit 
zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł; 

- w zadaniu  "Rewitalizacja Placu Pocztowego-poprawa organizacji ruchu, 
rewitalizacja centrum" zwiększono łączne nakłady finansowe o 400 000,00 zł, 
limit 2016 r. o 200 000,00 zł, limit 2017 r. o 200 000,00 zł i limit zobowiązań o 
400 000,00 zł.;

-w zadaniu "Wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach 
zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego" wydłużono okres 
realizacji do 2020 r., zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00 
zł, limit 2018 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł, limit 
2020 r. o kwotę 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań  o kwotę 900 000,00 zł.

 Komisja   pozytywnie,  w  wyniku  głosowania,  zaopiniowała    projekt 
uchwały, Głosowało 10 radnych. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Skarbnik Gminy pani Joanna Zieńko stwierdziła, że wprowadza się zmiany w 
planie dochodów:

Zwiększenia planu dochodów, w tym:

1)  57.607,00  zł  -  zwiększenie  planowanych  udziałów  gminy  w  podatku 
dochodowym   od  osób  fizycznych  na  2016  rok,  plan  na  2016  rok  wynosi 
14.652.351,00 zł,

2) 100.000,00 zł - pomoc finansowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 
podstawie  uchwały  Nr  XVI/110/2016  Rady  Powiatu  Czarnkowsko  - 
Trzcianeckiego  z  dnia  29  lutego  2016  r.  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej gminie Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa 
pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",

3)  40.000,00  zł  -  darowizna  na  realizację  zadania  "Budowa  pływalni  
w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej",
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4) 3.445,00 zł - dochody w placówkach oświatowych.

Zmniejszenia planu dochodów: w tym:

1) 285.476,00 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka 
na 2016 rok, plan subwencji na 2016 rok wynosi 18.159.768,00 zł.

Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zgodnie  z  podjętą  uchwałą  Nr  XXI/166/16 Rady  Miejskiej  Trzcianki  
w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 
wielkopolskiemu,  zmniejsza  się  plan  o  kwotę  20.000,00  zł  (plan  
w § 6300) na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne: "przebudowa chodnika 
przy  ulicy  Grunwaldzkiej  w Trzciance  w ciągu drogi  wojewódzkiej  nr  180" 
(plan  po  zmianach  30.000,00  zł)  i  przeznacza  się  20.000,00  zł  na  pomoc 
finansową na zadanie bieżące: "remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180" (plan w § 2710).   

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Przenosi się kwotę 63.000,00 zł z § 4210 do § 4300 z zadania - "zakup 
materiałów do profilowania" na zadanie - "profilowanie dróg".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 330.000,00 zł, w tym:

1)  przebudowa  łącznika  ulic:  Konarskiego  i  Powstańców  Wielkopolskich  
w Trzciance - 35.000,00 zł,

2) rozbudowa parkingu przy Gimnazjum Nr 2 - 25.000,00 zł,

3) przebudowa chodnika na ulicy Grottgera w Trzciance - 35.000,00 zł,

4)  budowa  progu  zwalniającego  przy  przejściu  dla  pieszych  przy  szkole 
Podstawowej nr 2 oraz "parkingu" dla rowerów - 15.000,00 zł,

5)  rewitalizacja  Placu  Pocztowego  w  Trzciance  wraz  z  terenem przyległym 
(opracowanie  dokumentacji  budowlanej)  -  200.000,00  zł  (zadanie  zapisane  
w budżecie  na  kwotę  400.000,00 zł  "I  etap  rewitalizacji  Placu Pocztowego  
w Trzciance - wykup nieruchomości PKS" otrzymuje brzmienie "rewitalizacja 
Placu  Pocztowego  w  Trzciance  wraz  z  terenem  przyległym  (wykup 
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nieruchomości  PKS, opracowanie dokumentacji  budowlanej - plan wydatków 
po zmianach wynosi 600.000,00 zł),

6) modernizacja ulicy Kościuszki w Trzciance - zwiększa się plan wydatków  
o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatu.

Rozdział 60095 pozostała działalność

Wprowadza się wydatki w wysokości 7.503,00 zł na zakup dostępu do 
infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  ulicy  Kościuszki  w  Trzciance, 
umożliwiającej bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci Internet ("Hotspot") 
dla mieszkańców gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa  się  o  75.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  budynków 
komunalnych.

Zmniejsza się o 12.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wapniarnia I/30 i przeznacza się na 
budowę zbiornika bezodpływowego w Przyłękach 55.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się wydatki o 20.000,00 zł na modernizacje pomieszczeń na 
strychu urzędu, o 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych i o 8.000,00 zł  
na usługi pocztowe.

Zwiększa  się  o  10.000,00  zł  wydatki  na  umowy  zlecenia  wraz  
z  pochodnymi,  o  6.000,00  zł  wydatki  na  umundurowanie  Straży  Miejskiej,  
o  32.000,00  zł  wydatki  na  zakup  wyposażenia  do  nowych  pomieszczeń  na 
strychu urzędu, o 15.000,00 zł drobne wydatki administracyjne (m.in. wywóz 
nieczystości,  konserwacje  i  naprawy),  o  2.000,00  zł  ubezpieczenie  majątku 
gminy.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
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Zmniejsza  się  o  10.000,00 zł  wydatki  na system powiadamiania  SMS. 
Zwiększa  się  wydatki  o  3.000,00  zł  na  gadżety  promocyjne,  8.000,00  zł  
na uroczystości okolicznościowe i o 2.000,00 zł na konkursy szkolne.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75495 pozostała działalność

Zwiększa  się  o  4.000,00  zł  wydatki  na  obsługę  monitoringu  i  kamer 
pułapek oraz na  organizację  zawodów pożarniczych w ramach Powiatowego 
Dnia Strażaka.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rozstrzygnięto  konkurs  na  zadania  z  zakresu  upowszechniania  kultury 
fizycznej  i  sportu.  Rezerwa  celowa  na  dotacje  na  upowszechnianie  kultury 
fizycznej i sportu wynosiła 443.000,00 zł. Burmistrz dokonał podziału środków 
na kwotę 411.000,00 zł. Pozostała w budżecie rezerwa w kwocie 32.000,00 zł. 
Proponuje  się  przeznaczyć  środki  w  kwocie  27.503,00  zł  na  inne  zadania,  
w tym: 5.000,00 zł wynagrodzenie animatorów boisk, 2.000,00 zł organizacja 
zawodów  pożarniczych  z  okazji  Powiatowego  Dnia  Strażaka,  2.000,00  zł 
konkursy  szkolne,  8.000,00  zł  uroczystości  okolicznościowe,  3.000,00  zł 
gadżety promocyjne, 7.503,00 zł HOTSpot na ulicy Kościuszki. W związku  
z  powyższym  należy  zmniejszyć  w  budżecie  rezerwę  celową  o  kwotę  
27.503,00 zł i po zmianach rezerwa stanowi 4.497,00 zł.

Rozwiązuje  się  rezerwę  celową  na  pokrycie  wkładu  własnego  do 
projektów  unijnych  w  kwocie  50.000,00  zł.  Rezerwa  planowana  była  
w budżecie na zadania bieżące (758.75818.4810). Zachodzi jednak konieczność 
zmiany przeznaczenia tych środków na wydatki inwestycyjne. Środki z rezerwy 
przenosi się do działu 926 rozdział 92695 § 6059.

Zmniejsza się o kwotę 7.724,00 zł rezerwę celową na udzielenie pomocy 
finansowej gminie Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla 
osób  nietrzeźwych.  Początkowo  zaplanowano  na  ten  cel  42.000,00  zł.  
Jak  wynika  z  pisma  dyrektora  Ośrodka  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
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Problemów  Alkoholowych  w  Pile  w  2016  roku  gmina  Trzcianka  powinna 
dofinansować świadczone przez Ośrodek usługi w kwocie 34.276,00 zł. 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na prowadzenie świetlic. Udzielono dotację 
w  kwocie  42.000,00  zł.  Początkowo  planowano  na  ten  cel  43.000,00  zł.  
Należy zmniejszyć rezerwę o 1.000,00 zł. 

Zgodnie z proponowaną zmianą preliminarza wydatków środki z rezerw 
w kwocie 8.724,00 zł przeznacza się na: realizację programów profilaktycznych 
500,00 zł oraz na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci  
i młodzieży 8.224,00 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zmniejsza  się  o  83.796,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie  szkół. 
Zmiana  związana  jest  ze  zmniejszeniem  subwencji  oświatowej  dla  gminy 
Trzcianka na 2016 rok.

Ponadto zwiększa się  plan o 33.951,00 zł  na planowane podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa  się  o  2.196,00 zł  plan wydatków na prowadzenie oddziałów 
przedszkolnych.

Rozdział 80104 przedszkola

Zmniejsza się o 56.883,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli 
(przeniesienie do rozdziału 80149).

Ponadto zwiększa sie  plan o 44.273,00 zł  na planowane podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi. 

Rozdział 80110 gimnazja

Zmniejsza się o 141.973,00 zł plan wydatków na prowadzenie gimnazjów. 
Zmiana  wynika  ze  zmniejszenia  subwencji  oświatowej  na  2016  rok  oraz  z 
konieczności wprowadzenia przesunięć między rozdziałami w dziale 801. 

Ponadto  zwiększa  się  plan  wydatków  o  19.244,00  zł  na  planowane 
podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.
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Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków.

Rozdział  80149  realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej 
organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  w  przedszkolach,  oddziałach 
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  i  innych  formach  wychowania 
przedszkolnego

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 56.610,00 zł, w tym:

1)  zwiększa  się  plan  dotacji  dla  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  "Przyjaźń"  
w Przyłękach na prowadzenie oddziału przedszkolnego o 62.994,00 zł,

2) zmniejsza się plan dotacji  dla Przedszkola "Educhatka" o 6.384,00 zł.

Zmiany  planów dotacji  wynikają  z  dokonania  ponownego przeliczenia 
wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN. 

Zwiększa się o 57.035,00 zł plan wydatków na prowadzenie przedszkoli 
i  oddziałów  przedszkolnych  (przeniesienie  w  planie  wydatków  z  innych 
rozdziałów w dziale 801).

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

Zwiększa się plan dotacji o 2.576,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Przyjaźń" 
w Przyłękach o  832,00 zł,

2) zwiększa się plan dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance 
o  5.808,00  zł  (w  tym  na  szkołę  podstawową  zmniejszenie  o  1.596,00  zł,  
na gimnazjum zwiększenie o 7.404,00 zł),

3) zmniejsza się plan dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik o 
2.400,00 zł,

4)   zmniejsza  się  plan  dotacji  dla  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi 
"Przyjaźń" w Przyłękach o 832,00 zł.
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Zmiany  planów dotacji  wynikają  z  dokonania  ponownego przeliczenia 
wysokości dotacji zgodnie z informacją o wysokości standardu A z MEN. 

Zmniejsza  się  o  kwotę  185.778,00  zł  plan  wydatków na  prowadzenie 
szkół  podstawowych  i  gimnazjów  (przeniesienie  do  rozdziału  85401  planu 
wydatków  na  prowadzenie  świetlic  oraz  przeniesienia  między  rozdziałami  
w dziale 801).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Zwiększa  się  wydatki  o  500,00  zł  na  realizację  programów 
profilaktycznych.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się o kwotę 8.224,00 zł plan wydatków na prowadzenie świetlic 
wychowawczych, w tym:

1) składki na ubezpieczenie społeczne 1.724,00 zł,

2) zakup usług pozostałych 6.000,00 zł,

3) dożywianie dzieci 500,00 zł. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

Rozdział 85305 żłobki

Zwiększa  się  o  4.038,00  zł  plan  wydatków  na  prowadzenie  żłobka 
(planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi).

Rozdział 85306 kluby dziecięce

Zmniejsza  się  o  kwotę  13.500,00  zł  plan  dotacji  dla  Klubu  Malucha 
"Wesoły Skrzaty". Plan po zmianach wynosi 4.500,00 zł (przenosi się z § 2580 
do § 2830).

Zaplanowano  dotację  w  wysokości  31.500,00  zł  dla  Klubu  Malucha 
"Żabki" (§ 2830).  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne
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Zwiększa  się  o  159.989,00 zł  plan  wydatków na  prowadzenie  świetlic 
szkolnych (środki przeniesiono z rozdziału 80150).

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zwiększa  się  plan  dotacji  celowej  dla  powiatu  czarnkowsko  - 
trzcianeckiego o kwotę 15.024,00 zł z przeznaczeniem na:

1)  utrzymanie  Hali  Sportowo  -  Widowiskowej  w  Trzciance  o  kwotę 
13.998,00 zł,

2)  pokrycie kosztów pracownika ZNP o kwotę 1.026,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami

Zwiększa  się  wydatki  na  gospodarowanie  odpadami  ze  środków 
niewykorzystanych za rok ubiegły, w tym:

1)  2.034,00  zł  na  druk  ulotek  i  nalepek  o  zasadach  prawidłowej  segregacji 
(edukacja ekologiczna),

2) 5.000,00 zł na zakup pojemników do zbierania odpadów z nieruchomości 
przeznaczonych do celów publicznych,

3)  15.000,00  zł  na  usuwanie  odpadów  z  miejsc  nieprzeznaczonych  do  ich 
składowania i magazynowania - likwidacja dzikich wysypisk,

Zmienia  się  źródło  finansowania  zadania  "rekultywacja  składowiska"  
w związku z niewykorzystaniem części środków na gospodarowanie odpadami. 
W związku z koniecznością realizacji zadania od początku roku w budżecie na 
2016 rok zabezpieczone były na ten cel środki z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się o kwotę 9.560,00 zł plan wydatków na wywóz nieczystości 
i przenosi się do działu 926 rozdział 92601.

Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Trzcianeckiego Domu 
Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez m.in. na "Noc Świętojańską" 
i "Beach Party" (23.000,00 zł), pokazy i zawody Strong Man (20.000,00 zł).

Zwiększa  się  wydatki  na  utrzymanie  świetlic  wiejskich  o  kwotę  
3.912,00 zł, w tym:

1) Biernatowo 500,00 zł,

2) Nowa Wieś 837,00 zł,

3) Przyłęki 927,00 zł,

4) Pokrzywno 700,00 zł,

5) Runowo 842,00 zł,

6) Stobno 106,00 zł.

Rozdział 92116 biblioteki

Zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

          Zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł dla parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich 
ołtarza głównego w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  250.000,00  zł  na  zadanie  "budowa 
pływalni w Trzciance - wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej".

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

 Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na pokazy i zawody 
Strong Man. Środki przenosi się do działu 921 rozdział 92109 § 2480.

Zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia animatorów boisk.
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Rozdział 92695 pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł (§ 6059) na 
wkład  własny  w  finansowaniu  zadań  w  ramach  konkursu  "Pięknieje 
wielkopolska  wieś  2016".  Środki  przeznacza  się  na  siłownie  zewnętrzne  
w  Biernatowie,  Łomnicy  i  Rychliku.  Środki  na  ten  cel  pochodzą  
z rozwiązanej rezerwy celowej (758.75818.4810). 

FUNDUSZ SOŁECKI

W planie wydatków sołectwa Nowa Wieś w dziale 900 rozdział 90004 
przenosi  się  kwotę  1.600,00 zł  z  §  4300 do §  4210 w zadaniu  -  wynajem  
i transport podstaw metalowych do zrobienia ławek parkowych.

W  planie  wydatków  sołectwa  Wrząca  w  dziale  921  rozdział  92195 
przenosi się kwotę 1.400,00 zł z § 4300 do § 4210 w zadaniu - wykonanie  
i montaż ławek przy sali wiejskiej.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych 
rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku 
nr 8 do projektu uchwały. 

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka  budżetu  zostaje  zmniejszona  o  kwotę  614.909,00  zł  
i po zmianach wynosić będzie 2.105.091,00 zł.

Wprowadza się do planu przychodów budżetu wolne środki,  o których 
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 614.909,00 zł, jak w załączniku 
nr 3 do projektu uchwały.

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  dla 
Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Wszystkich  Świętych  w  Białej  na 
naprawę i wymianę  uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu i 
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stropu  oraz  wymianę  pokrycia  dachowego  kościoła  parafialnego  w 
Białej. 

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy 
Rzymsko-katolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance na 
wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Trzciance.

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/128/15  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25  listopada  2015  r.  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok.
Komisja  jednogłośnie  pozytywnie,  w  wyniku  głosowania,  zaopiniowała 
projekt uchwały, Głosowało 9 radnych. 

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła. 
Komisja  jednogłośnie  pozytywnie,  w  wyniku  głosowania,  zaopiniowała 
projekt uchwały, Głosowało 9 radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/16 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 
2019.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie,  w  wyniku  głosowania,  zaopiniowała 
projekt uchwały, Głosowało 9 radnych. 

8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie,  w  wyniku  głosowania,  zaopiniowała 
projekt uchwały, Głosowało 9 radnych. 
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9. Projekt  uchwały  w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną  służebnością 
przesyłu działek nr 1939/13, 1941/12 i 1861/1 w Trzciance.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  w  tej  uchwale  chodzi  o  ustanowienie 
nieodpłatnej służebności przesyłu  na wymienionych działkach w Trzciance, 
polegającej  na  prawie  swobodnego  przejazdu  i  przechodu  do  urządzeń 
elektroenergetycznych stanowiących własność ENEA. 

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną  służebnością 
gruntową.

Przewodniczący komisjami wniósł uwagę aby w projekcie określona była 
oprócz mapki nazwa ulicy.

Pan W. Putyrski stwierdził, że dotyczy to nieruchomości przy ul. Chopina 
16, budynek, na wniosek, został przeznaczony do sprzedaży dla najemców 
lokali  mieszkalnych,  a  dojazd  do budynku  i  pomieszczeń  gospodarczych 
jedynie  jest  możliwy   przez  działkę  1284/1  dlatego  zasadne  jest 
ustanowienie służebności przez działkę. 

Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
głosowało 10 radnych. 

11. Projekt uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
głosowało 10 radnych. 

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  aktualności  studium  uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka oraz 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka.  
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 
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13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze 
wsi Straduń.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  teren  objęty  jest  obowiązującym  planem 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący cała wieś Straduń. Zamiary 
inwestycyjne  właścicieli  uległy  istotnej  zmianie.  Wjazd  na  jedną 
nieruchomość został tak zaplanowany, że należy do nieruchomości wjeżdżać 
z  drogi  powiatowej  przez  ciek  wodny.  Przy  okazji  planuje  się  zmienić 
zasady obsługi dróg wewnętrznych.  Zjazd na drogę powiatową, powiat nie 
uzgodnił, dlatego trzeba robić wspólną drogę. Teren objęty planem wynosi 
ok. 14 ha. 
Komisja  pozytywnie, w wyniku głosowania, zaopiniowała   projekt uchwały, 
Głosowało 10 radnych. 

Do Informacja Burmistrza Przewodniczący komisji zadał pytanie odnośnie 
gospodarki  odpadami,    że  z  analizy  wynika  że  wskaźnik  wynosi  4  %, 
poprosił o przybliżenie tematu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  przedstawi  takie  zestawienie, 
sprawozdanie  w rozbiciu   na  poszczególne  frakcje,  które  przesyła  się  do 
Ochrony Środowiska.

Przewodniczący komisji poprosił o informacje dot. pójścia do szkoły dzieci 6 
letnich.

  Zastępca  Burmistrza Trzcianki  stwierdziła,  że  z  dniem 1 marca  rodzice 
powinni  podjąć  taką  decyzję,  ale  zdarza  się,  że  we  wrześniu  rodzice 
zmieniają decyzję. Na chwilę obecną jest jedna 1 klasa w SP3, 2 pierwsze 
w SP2. Natomiast jest tylko 4 dzieci w SP Łomnicy, które będą dowożone do 
szkoły w Trzciance. Ustawa zakłada, że w klasie musi być minimum 8 dzieci 
aby utworzyć klasę.  Rodzice dzieci przedszkolnych byli u Burmistrza żeby 
utworzyć dodatkowy oddział w Przedszkolu nr 3, i taki oddział zamierza się 
utworzyć. Będzie tam funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych. Funkcja 
Sali  gimnastycznej  zostanie  zamieniona  na  salę  przedszkolną.   Kosztem 
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będzie  utrzymanie  nauczycieli.  Rodzice  zapewniają,  że  dzieci  zapiszą  do 
przedszkola na 9-10 godzin. 

14.  Projekt  Stanowiska  Rady  Miejskiej  w  sprawie  jubileuszu  1050. 
Rocznicy Chrztu Polski

Radny  Józef  Łastowski  zgłosił  uwagę  do  projektu  Stanowiska  Rady 
Miejskiej w sprawie jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski, stwierdził że 
ze  stanowiska  należy  wykreślić  wyrazy  „sakrament”.  Swój  wniosek 
uzasadnił  tym,  że  wg  Katechizmu  Kościoła  Katolickiego  Sakramenty  są 
skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi 
Kościołowi,  a  liczba  7  Sakramentów  pojawiła  się  dopiero  w  XII  w.  Do 
wypowiedzi  dołączył ksero informacji  internetowych, informacje stanowią 
załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Przewodniczący komisji poinformował, że wpłynęło pismo informujące, że w 
imieniu p. M. Łuczaka  działa pełnomocnik i wzywa Burmistrza Trzcianki do 
zaniechania naruszeń jego prawa własności do terenu położonego w Siedlisku 
poprzez uchwalenie i obowiązywanie planu zagospodarowania przestrzennego 
w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 
w  obrębie  geodezyjnym  Siedlisko.   Pismo  stanowi  zał.  do  protokołu. 
Przewodniczący  poinformował,  że  chce  zapoznać  się  ze  stanowiskiem radcy 
prawnego. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że uchwała podejmowana było dość niedawno 
i pamięta, że nie było żadnych dyskusji. Osoba zainteresowała nie brała udziału 
w glosowaniu.

Radny M. Łuczak stwierdzi, że uchwała która została podjęta nie gwarantuje mu 
tyle szt. Trzody chlewnej o która myślał

Pan W. Putyrski stwierdził, że zainteresowana strona, która ma interes prawny 
może  wnieść  do  rady  o  zaprzestanie  naruszenia  interesu  prawnego. 
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Zainteresowany ten interes przedstawił, że ilość hodowanych zwierząt na tym 
obszarze w sposób istotny narusza jego prawo do własności gdyż zamiarem jego 
jest hodowla większej ilości trzody chlewnej. Plan był uchwalony 23 kwietnia 
15  r.  i  został  on  ogłoszony  w Dzienniku  Urzędowym Woj.  Wielkopolskiego 
i jest planem aktualnym.  Na terenie tego planu ilość hodowanych zwierząt jest 
ograniczona do 210 djp.; 210 jest to taka liczba przekroczeniem, której zapisuje 
przedsięwzięcie zawsze znacząco na środowisko. Ograniczenie dla RP1jest 210 
djp i dla RP2 jest 210djp. Dla tuczników wynosi 1500 szt. dla tego obszaru RP1 
i 1500 dla RP2.  Zgłoszone uwagi podczas wyłożenia planu, były częściowo 
uwzględnione.  Do  decyzji  Rady  należy  czy  wniosek  inwestora  zostanie 
uwzględniony bądź nie.  Jeśli  nie  zostanie  uwzględniony  i  jest  na to  30 dni, 
wtedy  można  skierować  sprawę  do  sądu  administracyjnego  i  sąd 
administracyjny rozstrzygnie  czy interes prawny właściciela został naruszony. 
Jeśli  Rada   wezwanie  uwzględni,  wtedy  należy  przystąpić  do  opracowania 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg oświadczenia inwestora w 
nowym planie będzie to jednostka przekraczająca  200djp.

Radny W. Perski stwierdził, że jeśli Rada przyjmie wezwanie to inwestor wtedy 
będzie musiał więcej hodował djp. Co inwestor musi zrobić.

Pan  W.  Putyrski  stwierdził,  że  opracowanie  każdego  planu  kończy  się 
wyłożeniem go do publicznego wglądu i dyskusją publiczną, wniesienie uwag i 
ich rozpatrzenie przez Burmistrza. Jeśli Burmistrz uwagi uwzględni, to nie ma 
tematu, jeśli nie to Rada Miejska je rozpatruje. 

Radny M. Łuczak stwierdził,  że przez ta uchwalę nie może prowadzić takiej 
hodowli jaką prowadził dotychczas.   Jego hodowla się zmniejszyła.  Inwestor 
ponosił wszelkie koszty.  

Pan  W.  Putyrski  wyjaśnił,    że  pracownicy  referatu  nie  popełnili  błędu 
opracowując  ta  uchwałę,  wszystko  było  zrobione  zgodnie  z  wnioskiem 
inwestora. 

Radny Z. Czarny nie rozumie takiej sytuacji gdyż Rada Miejska zatwierdzając 
plan  23  kwietnia  2015  r.  nie  wnosiła  żadnych  uwag,  więc  jakie  nastąpiło 
naruszenie prawa.
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Pan W. Putyrski stwierdził, że inwestor już wspomniał, że nie może prowadzić 
na tym terenie większej hodowli, dlatego wzywa Radę do usunięcia naruszenia, 
jeśli Rada powie, że zaprzestaje to trzeba zmienić plan i od nowa go opracować, 
jeśli rada powie, że nie zgadza się na zmianę, bo w planie jest wszystko dobrze 
wtedy  inwestor  ma  możliwość  pójścia  do  sądu  administracyjnego  i  sąd 
rozstrzygnie czy interes prawny został naruszony. 

 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  otrzymał  pismo,  skierowane  od 
Przewodniczącego  Rady,  do  zaopiniowania  przez  komisję,  nie  wie  czy  takie 
samo pismo otrzymała  Komisja  Środowiska,    komisja  Rolnictwa winna też 
wyrazić opinię do tego tematu. 

Przewodniczący komisji poddał pod glosowanie wniosek:

Kto jest za przyjęciem  wezwania do usunięcia naruszenia i zwiększenie djp do 
280.

Komisja wyraziła opinie pozytywną, za 7, wstrzymało się 2, radny M. Łuczak 
nie brał udziału w głosowaniu. Glosowało 9 radnych. 

Ad.8. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Pan  W.  Putyrski  przedstawił  informację  o  prowadzonych  inwestycjach, 
inwestycje  prowadzone  są  w  dobrym  tempie  jest  zaangażowanych  48  % 
środków.  Są podpisane umowy na realizowane inwestycje. Na ukończeniu jest 
budowa ul. Kościuszki oraz parking . Trwają prace przy chodnikach i drodze na 
ul. Chopina,   P. Skargi i Jarzębinowej. W Remizie w Stobnie jest prowadzona 
inwestycja. Wydatki swą realizowane. Podpisano umowę na profilowanie dróg. 
Remonty  cząstkowe  dróg  są  wykonywane  na  bieżąco.   W  maju   nastąpi 
odświeżanie pasów drogowych.  W budżecie na tą sesje jest przewidzianych do 
zatwierdzenia  wiele  nowych  zadań,  jak  projekt  techniczny  na  basen  i  na 
rewitalizację Placu Pocztowego. 

Radny  R.  Szukajło  podziękował  za  inwestycje,  które  dotychczas  zostały 
wykonane i służą mieszkańcom.  Przypomniał,  że należy jeszcze zrealizować 
wniosek,  który  już  wcześniej  zgłaszał,    w sprawie  zabezpieczenie  przejścia 
przez rzeczkę w rejonie os. Kasprowicza. 
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Ad. 9. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Nie zgłoszono wniosków. 

Ad. 10. Wolne wnioski.

Radny  R.  Szukajło  poinformował  o  pracach  związanych  z  rozwojem  linii 
kolejowej.   Poinformował, że 20 marca br. zaczął kursować bezpośredni pociąg 
Przewozów Regionalnych relacji Berlin-Gorzów- Krzyż Wlkp. Ubolewa się nad 
faktem iż połączenie Berlin –Gorzów Wlkp. Nie zostało wydłużone o stacje 
Trzcianka oraz Piła. Dlatego Stanowisko w sprawie wystąpienia z apelem  do 
Sejmiku  Województwa  o  dofinansowanie  przewozów  kolejowych  o 
uruchomienie i wsparcie finansowe wydłużenia połączenia kolejowego Berlin-
Gorzów  Wlkp.-Krzyż  Wlkp.  o  stacje  w  Trzciance  i  Pile  jest  zasadne  i 
uzasadnione. 

Ad.11. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak
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