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Protokół Nr 24/16

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 13 czerwca 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności, ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:
- pan Krzysztof Czarnecki – Burmistrz Trzcianki,
- pani Joanna Zieńko – Skarbnik Gminy.
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomczak – przewodniczący 
komisji. Przewodniczący komisji przywitał wszystkich i przedstawił porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 23/16 z dnia 16 maja   2016 r.

4. Analiza materiałów na sesję.

5. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.

5.   Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

6.   Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

7.   Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

8.   Wolne wnioski.
9.   Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.  Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Tomasz Michał 
Tomczak.

Ad. 2.   Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 23/16 z dnia 16 maja   
2016 r.

Protokół Nr 23/16 z 16 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie, głosowało 9 
radnych.
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Ad. 4. Analiza materiałów na sesję.
1. Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka  za  2015  rok; 

sprawozdania finansowego gminy Trzcianka za rok 2015;  informacji  o 
stanie  mienia  gminy  Trzcianka;  sprawozdania  z  wykonania  planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok. 

Przewodniczący  komisji  poprosił  panią  Skarbnik  Gminy  o  omówienie 
wydatków majątkowych za rok 2015.

Pani  Joanna  Zieńko  przedstawiła  wykonanie  wydatków  majątkowych, 
załącznik nr 8  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 
2015 r.
Stwierdziła,  że  inwestycje  na  drogach  publicznych  wojewódzkich 
wykonano  49.793,06 zł, co stanowi 99,59 %.    
Natomiast dotacja  celowa  na  pomoc  finansową  udzielaną  między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano 49.793,06  zł,  co 
stanowi 99,59  %. Pomoc finansową województwu wielkopolskiemu 
na realizację zadania “Budowa dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości Siedlisko“ wykonano  w 
wys. 49 793,06, co stanowi 99,59  %.  Zadania na drogi  publiczne 
powiatowe wykonano w wys..62 376,20zł, co stanowi 85,56  %. 
Natomiast pomoc finansowa powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na 
wspólne  finansowanie  zadań:  przebudowa  chodników  w  Nowej  Wsi 
i Pokrzywnie (50.000,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Trzcianka (22.900,00 zł) wykonano  w 
wys. 62 376,20, co stanowi 85,56 %.  Zadania  związane  z  drogami 
publicznymi gminnymi wykonano 2 245 219,14, co stanowi 90,33  %. 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano  2245 
219,14, co stanowi 90,33  %.  Natomiast  budowa chodnika  przy  drodze 
gminnej w Straduniu (wydatek funduszu sołeckiego - Straduń) wykonano 
0%. Wykonano modernizację ulicy Kościuszki w  wysokości 
299 985,73, co stanowi 100,00 %  planu.  Natomiast    budowę  parkingu 
przy ulicy Wiosny Ludów wykonano 34 999,99, co stanowi  100,00 
% planu. Zagospodarowanie placu w parku przy Zespole Szkół wykonano 
99 999,00, co stanowi 100,00  % planu.  Przebudowę skrzyżowania na 
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ulicy Staszica, Matejki, Broniewskiego wykonano w wys. 39. 999,99, 
co stanowi 88,89  %.   Przebudowa  drogi  na  osiedlu  Modrzewiowym 
i ulicy Lelewela wykonano w wys. 398 883,99, co stanowi 99,97  %. 
Natomiast budowę zjazdów na Okunie wykonano w wys. 39. 999,99, 
co stanowi 100,00 %.  Budowę chodnika wzdłuż ulicy Wieleńskiej  od 
ulicy Staszica do ulicy Olchowej wykonano w 100 %. Modernizację 
drogi do miejscowości Rychlik wykonano w wys.  149 954,18, co stanowi 
99,97  % planu.  Budowę chodnika od ulicy Kopernika do ulicy Wspólnej 
w Trzciance wykonano za 115 777,44 zł,  co  stanowi  99,98  %  planu. 
Budowę drogi na ulicy Olchowej w Trzciance wykonano  za  220 
432,64 zł, co stanowi 99,93 % planu. Budowę chodnika na ulicy Rzecznej 
w Trzciance wykonano za 45 000,00, co stanowi 100  %.  Budowę 
drogi na ulicy Górne Podwórze w Białej wykonano  wys.332979,99zł , 
co stanowi 96,52%.   
PT rewitalizację Placu Pocztowego w Trzciance wykonano  na  kwotę 
16 900,20, co stanowi 89,19 %. Budowę zjazdów na ulicy Żwirowej w 
Trzciance wykonano 100  %.  Modernizację  drogi  dojazdowej  do 
cmentarza w Białej wykonano w  83,33%. Przebudowę chodników 
na ulicach Chopina i Grottgera w Trzciance wykonano  na  kwotę 
304 056,00, co stanowi 58,47%. Zadanie jest realizowane w roku 2016.
Wykonanie wiaty przystankowej w Niekursku zrealizowano  na  kwotę 
10 997,71zł, co stanowi 99,98%.   
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonano 406251,08,  co 
stanowi 99,17  %.   Gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami 
wykonanie wynosi 95,25   %.  Budowę  zbiornika  bezodpływowego 
Siedlisko zrealizowano w 97,76 %.    
Przyłącze kanalizacyjne Mickiewicza 31 wykonano w 99,93 %. 
Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach wyniosło 99,65 %.  Wykupy nieruchomości zrealizowano 
w 99,98   %. 
 Remont  kaplicy  cmentarnej  na  cmentarzu  komunalnym  w  Trzciance 
zrealizowano w 99,93%.    Odwodnienie drogi na cmentarzu komunalnym 
w Trzciance zrealizowano w 99,70    %.  Budowę  grobowca  na 
cmentarzu  komunalnym  w  Trzciance  dla  żołnierzy  pochowanych  w 
Mauzoleum na Placu Pocztowym zrealizowano w 99,99   %.    
Realizację  systemu  dystrybucji  dokumentów "HD Sesja"  wykonano  w 
100%. Modernizację  i  nagłośnienie  sali  sesyjnej  w Urzędzie  Miejskim 
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Trzcianki wykonano na kwotę 358 211,00 zł.   
Adaptację  pomieszczeń  na  poddaszu  w  budynku  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki zrealizowano w wys. 99,94   %.   System obsługi sesji w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki wykonano  na  kwotę  104 
954,89 zł , co stanowi 99,96   %.  Zakup urządzeń  do transmisji  sesji 
zrealizowano na kwotę 9 602,00 - 96,02   %.  Realizacja  zakup 
wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  wynosi 
69 020,00 zł, co stanowi 98,60  %.   Budowę  remizy  OSP  w  Stobnie 
( PT)zrealizowano na kwotę 12 000,00, co stanowi 70,59 %. 
Modernizację remizy OSP w Białej zrealizowano na kwotę 49  955,65, 
co stanowi 99,91   %. Zakup samochodu dla OSP Siedlisko na  kwotę 
509.599,29 zł, zrealizowano w 100 %. Dotacja dla OSP w Niekursku na 
zakup motopompy szlamowej zrealizowana została w 100 %.  
Zakup i montaż syren na budynku Starostwa na ulicy 27 Stycznia oraz na 
budynku sklepu Biedronka przy ulicy Sikorskiego zrealizowano w 100%. 
W  Oświacie  –  SP  Łomnica  wybudowano  oczyszczalnię  ścieków. 
Wykonano  przyłącze  kanalizacyjne  w  SP nr  2  za  kwotę  ok.  46  tys, 
natomiast  w  przedszkolach  przygotowano  projekty  techniczne  na 
termomodernizację po 50 tys. na P1 i P2. Zakupiono nowe elementy na 
place  zabaw.  W  gospodarce  komunalnej  i  ochronie  środowiska 
przygotowano   PT  i  wykonano  I  etap  budowy  kanalizacji  na  osiedlu 
Kwiatowym.  Oświetlenie  ulic  i  placów  i   dróg  24.280  zł,  wykonano 
zadanie  w  100  %.  Wykonano  oświetlenie  uliczne  w  rejonie  ul. 
Rzemieślniczej w Trzciance, zadanie wykonano w 100 %.   Wykonano 
oświetlenie  osiedle  30 lecia  w Trzciance oraz wykonano podświetlenie 
przejścia  dla  pieszych  w  Trzciance  kolo  IBI.  Na  dotacje  dla 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  przeznaczone  było  40  tys.  zł 
i  zadanie  wyk.  w  100  %.   Wyremontowano  salę  wiejska  w  Stobnie. 
Wykonano nawierzchnię betonową na  boisku do gry w piłkę siatkową 
i  koszykową  w  Białej.  Wykonano  miejsca  parkingowe  i  skocznia  na 
terenie  OSIR.   Przygotowano  PT  dla  boiska  sportowego  przy  SP 
i  Gimnazjum nr  2  w Trzciance.  Boisko  na  stadionie  miejskim zostało 
ogrodzone  53,023  zł.  Natomiast  w  Siedlisku  wykonano  chodnik  i 
zasilanie energetyczne przy boisku. Przeznaczono i wykorzystano  środki 
na  wykonanie  projektu  na  wykonanie  studium  przed  realizacyjnego 
pływalni.
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Radny  W.  Perski  poprosił  o  omówienie  realizacji  działu  pomocy 
społecznej.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  jeśli  chodzi  o  pomoc  społeczną  to 
wydatki na zadania własne  zastały wykonane w wysokości  7.487.050,25 
zł. tj. 94,85% planu.  Natomiast na zadania zlecone przeznaczono środki 
w wys. 8.310.367,00 zł a wydano 8.036.452,19 zł, co stanowi 96,70 % 
planu.  Dodała, że na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznacza się 
z roku na rok coraz to mniej pieniędzy, jest to tendencja malejąca. 

Radny Witold Perski stwierdził, ze budżet jego wykonanie za rok 2015 
został wykonany bardzo dobrze, bo ponad 96 %.  Ma pytanie dlaczego 
tylko w 73,13 % zostały wykonane dochody majątkowe.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  ze  po  mimo  ogłaszania  przetargów na 
sprzedaż majątku gminy nie było nabywców. 

Komisja  w  wyniku  głosowania  pozytywnie  opiniuje  przedstawione 
sprawozdanie. Wynik głosowania 9 za. 

2. Uchwała nr SO-0954/36/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  
z 19.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Trzcianka za 2015 rok. 
Do przedstawionej opinii komisja nie wniosła uwag. 

3. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki dotycząca wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok.

    Do przedstawionej opinii komisja nie wniosła uwag. 

4. Uchwała Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki 30 maja 2016 
roku w sprawie absolutorium.

5. Uchwała nr SO.0955/36/13/PI/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  
z  3.06.2016  r.  w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  o  udzielenie  Burmistrzowi  Trzcianki  absolutorium  z 
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tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
    Do przedstawionej opinii komisja nie wniosła uwag. 

5.Projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki 
za rok 2015.

Komisja jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki za rok 2015.

Ad. 5. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  na  kolejnym posiedzeniu  komisja 
opracuje  plan  pracy  komisji,  w  związku  z  powyższym  poprosił  radnych  o 
zgłaszanie swoich  propozycji do planu.  

Ad. 6. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad. 7. Informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Burmistrz Trzcianki poinformował, że zakończone są roboty związane z budową 
parkingu przy ulicy Wiosny Ludów w Trzciance. Także zakończone są roboty 
związane  z  zamontowaniem  monitoringu  przy  ul.  Kościuszki.  Trwają  prace 
odnośnie  opracowania  uchwały  w  sprawie  pobierania  opłat  za  parkowanie 
pojazdów na parkingu przy ul. Kościuszki w Trzciance. Trwają prace  przy ul. 
Chopina  i  ul.  Grottgera.  Przy  parku  1  Maja  trwają  prace  odnośnie  budowy 
łącznika-chodnika do ul. Mickiewicza. Został wybrany wykonawca na budowę 
parkingu przy SP2 w Trzciance. Trwają pracę przy budowie remizy w Stobnie 
oraz prowadzone są remonty w placówkach oświatowych. 

Przewodniczący komisji  zadał pytanie  odnośnie postępu prac  związanych z 
POSI.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   Urząd  przymierza  się  do  przygotowania 
przetargu  odnośnie  rewitalizacji  Placu  Pocztowego.  Trwają  konsultacje  z 
Urzędem Marszałkowskim, co do określenia co będzie na tym placu. Stwierdził, 
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że  trwają  prace  odnośnie  zbieranie  informacji  na  temat  jak  najlepszego 
skorzystania  ze  środków zewnętrznych na  ten cel.    Odbyło  się  spotkanie  z 
dyrektorami  placówek  oświatowych,  bo  do  20  czerwca,  gmina  chce  złożyć 
wniosek na realizację projektu klasy pod chmurką.  Były prowadzone rozmowy 
odnośnie zakupu sprzętu do poszczególnych placówek oświatowych.  W tym 
roku  także  będzie  nabór  wniosków  na  termomodernizacje  placówek 
oświatowych.  Poinformował,  że  był  na  spotkaniu  z  Wojewodą  odnośnie 
przeniesienia  Mauzoleum.  Wojewoda  jest  na  etapie  zbierania  wszystkich 
dokumentów i przekazania ich ambasadorowi Rosji.  Prawnik p. Wojewody stoi 
na stanowisku, że w naszej sprawie są dwa tematy, czyli ekshumacja jeden temat 
a budynek drugi. Gmina stoi na stanowisku aby pozostawić część parkową ale 
opracowanie  projektu  docelowego bez mauzoleum.   Więc  projektowanie  jest 
dwuetapowe. 

 Jeśli  chodzi  o cmentarz  komunalny,  to  obecnie  opracowywane jest  PT jego 
zagospodarowania.  Jego zdaniem,  w miesiącu sierpniu nastąpi wylesienie tego 
terenu.  Jest ok. 300 miejsc gdzie ludzie nie uiścili opłaty za miejsca pochówku 
swoich bliskich. Trwa rekultywacja wysypiska śmieci. 

Ad. 8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzielonymi odpowiedziami na 
zgłoszone wnioski komisji.  Odpowiedzi znajdują się w rejestrze wniosków.

Ad. 9. Wolne wnioski.

Radny  Tomasz  Michał  Tomczak  zadał  pytanie  czy  istnieje  możliwość  aby 
pierwsza godzina parkowania na parkingu przy ul. Kościuszki była  bezpłatna.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nie  ma  takiej   możliwości  gdyż  został 
wybudowany  w pobliżu  centrum Trzcianki  parking  (  Wiosny  Ludów)  i  tam 
można  samochody  parkować.  Parking  płatny  był  robiony  dla  osób  spoza 
Trzcianki  i zatrzymujących się w centrum. 

 

Radny W. Perski stwierdził, że jest wykonany parking przy ul. Wiosny Ludów, 
jego  zdaniem pracownicy  Urzędu  winni  z  tego  parkingu  korzystać,  a  nie  z 
parkingu wokół Urzędu. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  pracownicy  zostali  o  tej  sprawie 
poinformowani. 

Radny Andrzej Moszyński zwrócił uwagę, że nie są wykoszone pobocza dróg, 
poprosił o interwencje i załatwienie sprawy.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  sprawa  zostanie  pozytywnie  załatwiona, 
pobocza będą wykoszone. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  kolejne  posiedzenie  będzie 
analizować temat układ komunikacyjny dla Trzcianki. 

Ad.10.   Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodniczący komisji 
zamknął posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Michał Tomczak


