
Protokół  Nr 26 /16

z   posiedzenia  Komisji  Gospodarczej    z  dnia  22 sierpnia    2016 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło się  w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach    od  16:00  do  18:00 

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:

a)   pan Krzysztof Czarnecki-Burmistrz Trzcianki,
b)  pani Grażyna Zozula- Zastępca Burmistrza Trzcianki,
c)  pani  Grażyna  Wiśniewska  –  prezes  Zakładu  Inżynierii  Komunalnej 
w Trzciance,
d)  pan Witold Putyrski- kierownik referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący  komisji  Tomasz  Tomczak   przywitał  członków   komisji 
i zaproszonych gości. Następnie przedstawił  porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 25/16 z dnia 27 czerwca   2016 r.
4.  Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance:

a)  gospodarka wodno-ściekowa w gminie Trzcianka,
b)  plan rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych, deszczowych               

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019. 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.                                         
6. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji: 

a) pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej dot. lokalizacji 
planowanej do wybudowania pływalni,

b) pismo Prawa i Sprawiedliwości  dot.  zmiany nazw ulic, których nazwy nadal 
mają związek z minionym totalitarnym systemem,

c) wniosek radnego Z. Czarnego  dot. lokalizacji oraz budowy pływalni, basenu 
w mieście Trzcianka.

7. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

8. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.
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9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek  posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad 3) Przyjęcie protokołu  Komisji Gospodarczej Nr 25/16  z  dnia 27 czerwca 
2016 r.
Protokół  Nr 25/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. został  przyjęty przez członków komisji 
w głosowaniu: za- 6, przeciw-  0, wstrzymało się -0.

Ad 4) Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance:
a) gospodarka wodno - ściekowa w gminie Trzcianka,
b) plan rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych, deszczowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2017-2019. 

Przewodniczący komisji poprosił panią G. Wiśniewską o przedstawienie informacji 
ogólnej o gospodarce wodno - ściekowej na terenie gminy Trzcianka oraz o planach 
modernizacyjnych.

Pani G. Wiśniewska wyjaśniła, zakład działa na terenie miasta i gminy, jest to spółka 
w której gmina ma 100% udziałów. Obsługują  poza Trzcianką na terenie gminy 6 
hydroforni: w Białej, Radolinie, Pokrzywnie, Stobnie, Rudce i Siedlisku. Po za tym 
obsługiwane  są  w wodę  następujące  wsie:  Straduń,  Smolarnia,  Niekursko,  Sarcz, 
Dłużewo. Pokrzywno zaopatruje w wodę Kępę i jest połączone ze Stobnem. 
Biała obsługuje Białą, Radolin obsługuje również Teresin, Stobno obsługuje Wrzącą, 
Rudka  obsługuje Runowo i  Nową Wieś, a  Siedlisko całą część zachodnią gminy.
Dalej  dodała,  jeśli  chodzi  o  dane  statystyczne,  to  ogólnie  długość  sieci 
wodociągowych na  terenie  miasta  i  gminy wynosi  191,7 km, natomiast  sieci   na 
terenie obszaru miejskiego 68 km sieci wodociągowej, na obszarze wiejskim 123,7 
km. Sieć kanalizacyjna na obszarze miejskim 41,9 km a na obszarze wiejskim  37,1 
km.  Skanalizowane  wsie,  to:  Biała,  Radolin,  Teresin,  Straduń,  Smolarnia  i  część 
Wrzącej.
Jeśli chodzi o przyłącza wodociągowe  to jest ponad 3000 ogółem, w tym na terenie 
miasta 1890, na terenie wiejskim 1239. Przyłącza kanalizacyjne 1931 ogółem , w tym 
1384 w mieście i 547 na wsi.
Za 2015 rok sprzedaż wody była na poziomie prawie 900 000 m3, ścieków odebrano 
ponad 600 000 m3 w tym z terenów wiejskich 2 300 m3.
Jeśli chodzi o inwestycje, to w latach 2014-2016 zrealizowano wszystkie inwestycje 
które były zaplanowane w wieloletnim planie. 
Obecnie  na ukończeniu jest  wyłączenie   oczyszczalni  we Wrzącej. Oczyszczalnia 
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ta została  przebudowywana na  przepompownie poprzez układ kanalizacji tłocznej 
i ścieki będą doprowadzane do najbliższej przepompowni  w Białej a dalej tłoczone 
na miejską oczyszczalnię ścieków.
Przepompownia  we  Wrzącej  w  perspektywie  czasowej  będzie  mogła  służyć   do 
przepompowywania ścieków gdyby w Stobnie została wybudowana kanalizacja.
W  zakresie  sieci  kanalizacji  deszczowej   i  sanitarnej  wykonano  w ul.  Chopina, 
Grottgera.  Zgodnie  z  wieloletnim  planem  wykonano  separatory  wyjścia  wód 
opadowych zgodnie z zaleceniami. Przerobiono hydrofornię w Rudce umożliwiając 
lepszy komfort w dostawie wody. Finansową  możliwość spółki wyczerpana została 
całkowicie.
Jeśli  chodzi  o  plany  na  lata  2017-  2019  to,  w  planie  w  roku  przyszłym  jest 
wykonanie projektu technicznego i jednocześnie realizacja odcinków sieci łączącej 
ulice Matejki  z ul.  Sikorskiego ( dotyczy to  sieci  wodociągowej),  odcinek sieci 
brakującej  w  ul. Fabrycznej ( dotyczy  sieci sanitarnej i deszczowej). Planuje się  też 
połączenie sieci wodociągowej z ul. Reymonta, w której wchodzą ulice: Mieszka I, 
Bolesława  Krzywoustego  i  Dąbrówki  ok.  300  mb,  sieć  wodociągowa  w ulicach: 
B.  Chrobrego,  Batorego,  połączenie   z  ul.  Rzemieślniczą  z  ul.M.C.  Skłodowskiej 
(odcinek ok.  300 mb).  Następnie  jest   w planach na  lata  2017-2020  wykonanie 
odcinka pomiędzy jeziorem Logo  koło kanału i w roku 2019 projekt i realizacja sieci 
wodociągowej w ul. Sobieskiego. Jeśli chodzi o sieci kanalizacyjne to  ul. Fabryczna 
w  przyszłym  roku  i  planowane  jest  rozpoczęcie  kanalizacji  sanitarnej 
w ul. Reymonta. Rozpoczęcie prac kanalizacji sanitarnej  w : ul. Sobieskiego ( ok.600 
mb), Batorego (230 mb) i Chrobrego ( 160 mb). Najpierw trzeba z ul.  Reymonta 
wyprowadzić  w  te  trzy  ulice  sieci  i  rozpocząć  realizację   ul.  Sobieskiego, 
ul. Chrobrego  i  ul. Batorego. 
Dalej dodała,  na podstawie wniosków jakie były złożone, planowana jest  inwestycja 
na  os. Poniatowskiego. Jest to ponad 1km sieci  o  przekroju 200mm , ok.500 mb 
przykanalików sanitarnych, kolektor tłoczny  i musi być przepompownia. Inwestycja 
ma  kosztować  około  1.5  mln  zł.  Na  os.  Poniatowskiego  będzie  również 
zaprojektowana sieć deszczowa.
Przy ul. Fabrycznej, Matejki i Sikorskiego będzie wykonana sieć  deszczowa.
Inwestycje,  które  są  planowane muszą  być  sprawdzone  pod względem zgodności 
z planem  przestrzennym  gminy.
W dalszej  części  poinformowała komisję,  że Spółka ZIK planuje  zakup  nowego 
sprzętu  do  obsługi sieci kanalizacyjnych. 
Dalej  odbyła się krótka dyskusja. Pani G. Wiśniewska  wyjaśniała członkom komisji 
poruszane problemy.
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W. Perski poruszył temat kanalizacji ściekowej w os. Poniatowskiego, planowanych 
ustawowo podwyżek wody czyli podatku od pobieranej wody oraz braku wody na 
osiedlu  domków  w  Pokrzywnie.  Pani  G.  Wiśniewska  wyjaśniła  radnemu 
szczegółowo sytuację   w tej sprawie.

Pani G. Wiśniewska poruszyła problem wykonanych projektów sieci wodociągowej 
z przyłączami.  Stwierdziła, że są osoby, które nie chcą wody. Powstaje  problem 
z odbiorem inwestycji.

Przewodniczący  komisji  zapytał,  w  jakim  procencie  jest  wykorzystywana 
czyszczalnia ścieków w Trzciance i w jakim procencie może przyjąć ścieki  oraz ile 
jest ujęć wody  i na ile zapewniają wydajność.

Pani  G.  Wiśniewska  wyjaśniła,  ma  panią  doradcę  technologa,  która  zna  różne 
oczyszczalnie. Pani technolog  stwierdziła, że  nasza oczyszczalnia pracuje bardzo 
dobrze.
Dalej dodała, do oczyszczalni nie dopływają tylko ścieki sanitarne, dostaje się także 
woda z sieci deszczowej i one się łączą. Największy  problem powstaje, jak są ulewy 
wtedy  osad  jest  wypłukiwany  i   na  nowo  musi  być  wszystko  wpompowywane. 
Przydałby się zbiornik retencyjny.
Oczyszczalnia ma wydajność 4000 m3 na dobę  ze wsi dopływa 2300 m3 w roku np. 
z Wrzącej dopływa 5m3 prawie  jak z przydomowej czyszczalni.
Dalej wyjaśniła, jeśli chodzi o ujęcia wody, to jest 7 ujęć  łącznie z Trzcianką, z tego 
na tych ujęciach  jest 15 studni głębinowych.  W Trzciance jest 5 studni głębinowych, 
w niektórych wsiach jest po 2 studnie głębinowe i nie zauważono zmian zwierciadeł 
wód, jest stabilność.

Radny R. Wilant stwierdził,  że są problemy z odkręceniem hydrantów na wsiach. 
Taka sytuacja utrudnia  straży  gaszenie  pożarów. Poprosił o konserwację ze strony 
ZIK. Pani G. Wiśniewska poinformowała, że zwróci na to szczególną uwagę.

Ad 5) Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.                             

1.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata  2016-2032.

Przewodniczący komisji poprosił Burmistrza o wyjaśnienie projektu uchwały.
Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  zmiany  głównie  dotyczą  rozpoczęcia  realizacji 
termomodernizacji  obiektów  użyteczności  publicznej,  budowy  boiska 
wielofunkcyjnego z bieżnią ogólną przy SP Nr 2 i Gimnazjum i dlatego te zapisy 
powinny  się   znaleźć  się  w  WPF.  Propozycja  tych  zapisów  umożliwia  na 
uruchomienie po przyjęciu wniosków, realizację tych zadań inwestycyjnych.
Realizacja  inwestycji   dofinansowywanych przez Ministerstwo Sportu w pewnym 
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sensie komplikuje  założenia. Z programu do  2018 r. można wykonać jedno zadanie. 
Gmina zgłosiła w 2015 r. jedno zadanie – budowę boiska, akces otrzymano i można 
ogłosić  przetarg  w  tym  roku,  a  w  następnym  roku  złożyć  zapotrzebowanie  na 
realizację budowy boiska z zakończeniem w roku 2018. W tym czasie nie można 
ogłosić  przetargu  i  rozpocząć   następne   zadanie  ponieważ  nie  będzie 
dofinansowania.  Zadanie  można  realizować  ale  wniosek  o  dotację  można  złożyć 
dopiero  w  roku  2019.  Zakończenie  inwestycji  nie  może  być  w  roku  2018. 
Dofinansowanie na pływalnię możemy liczyć dopiero w roku 2019 czy  w 2020 r. 
także dofinansowanie od pana starosty na 2019-2020.

Komisja Gospodarcza  w dniu 22  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  projekt  
uchwały w głosowaniu: za- 8 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

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

Radny  W.  Perski  zwrócił  się  z   zapytaniem   o  wyjaśnienie  w  dziale  transport 
i łączność zaplanowanego  wydatku  w kwocie 11.600  zł na badanie natężenia ruchu, 
jaki cel ma to badanie i kto to będzie przeprowadzał.

Pan W. Putyrski wyjaśnił, celem tego  jest badanie natężenia ruchu na przejazdach 
kolejowych przy drogach gminnych. Minister wydał zarządzenie, że oprócz badania 
natężenia ruchu trzeba określić także techniczne  parametry  wszystkich przejazdów 
kolejowych krzyżujących się z drogami gminnymi. Usługę będzie wykonywać firma 
wybrana w przetargu.

Przewodniczący komisji i radny W. Perski  zwrócili się z zapytaniem do burmistrza, 
o  zapis w projekcie uchwały pod nazwą  „makiety grzybów”. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  powstaną  4  obiekty  grzybów  w  Parku  Ryb 
Słodkowodnych  przy  ścieżce  pieszo  rowerowej,  czyli  będzie  podniesienie 
atrakcyjności tego terenu. Wyjaśnił przewodniczącemu komisji sprawę przekazania 
kwoty 250 tys zł na TTBS. TTBS jest po przetargu, jest  podpisana umowa i będzie 
realizacja inwestycji. 
Dalej wyjaśnił radnemu W. Perskiemu zapis „zaplanowano kwotę 40 tys zł na plan 
wydatków inwestycyjnych i zwiększono kwotę o 7 tys zł na zakup ciągnika”.  Gmina 
w budżecie miała zapisane 25 tys zł na ciągnik, który miał wykaszać boiska i tereny 
wokół OSiR. Ze względu na to, że jest to ciągnik o małej mocy, dlatego jest oferta 
złożona na ciągnik, który będzie dużo  mocniejszy.                                               
Dalej na zapytanie przewodniczącego komisji dot. zapisu „zmniejsza się wydatki na 
termomodernizację  obiektów o  184  tys  zł”  -   wyjaśnił,  w  tym roku  gmina  chce 
ogłosić przetarg na termomodernizację szkoły w Przyłękach i Rychliku, część z tych 
środków nie  jesteśmy w stanie  wydać.  Kwota   w wysokości  200 tys  zł  jest   na 
termomodernizację a pozostałe środki zostaną przesunięte.
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Na zapytanie  radnego  Z.  Czarnego,  o  ile  się  zmniejszyły  wydatki   w  obiektach 
sportowych na zakup koszy, tablic, masztu itd.- wyjaśnił, pieniądze  te mogą pozostać 
albo  mogą  przejść  w nadwyżkę budżetową. Można wydać  pieniądze na zakup 
ciągnika ponieważ  w następnym roku,  ciągnika nie będzie można kupić z uwagi na 
problemy z  budżetem.

Radny  R.  Szukajło  zapytał  o  dział  600   transport  i  łączność,   plan  zwiększenia 
o kwotę 20 tys zł na remont cząstkowy dróg, czy jest szansa dokończenia w ramach 
tych 20 tys zł   remontu cząstkowego  jezdni osiedla Zatorze i także innych miejsc na 
ulicach Trzcianki.
Dalej  dodał,  zapis  w  dziale  75023  urzędy  gmin,  w  planie  wydatków  na 
administrowanie  odpadami  komunalnymi,  czy  te  zwiększenia  wydatków  dotyczą 
kwestii osobowych.
Burmistrz wyjaśnił, że są to koszty które ponosi gmina na obsługę i one nie były  do 
końca oszacowane.

Pan W. Putyrski wyjaśnił,    remonty cząstkowe dotyczą dwóch dróg asfaltowych. 
W budżecie  ta kwota od wielu lat jest podobna, jest to 80 tys zł. Kwota w wysokości 
20 tys zł  dotyczy  drogi do Teresina, czyli przedłużenie ul. Tetmajera. Są niektóre 
drogi bardzo zniszczone  i  nie wiadomo w którym miejscu je łatać- bardzo zły stan 
techniczny. Podkreślił, że są problemy  z  wykonawcami którzy nie są z terenu naszej 
gminy i   obsługują z opóźnieniem ponieważ świadczą usługi  też  w innej  gminie. 
Dalej dodał, wykonawca będzie kończył te prace.

Pan W. Putyrski  wyjaśnił przewodniczącemu komisji temat  zwiększenia o 43 tys zł 
na wykup nieruchomości pod drogi. Wykonano z jednej strony dochody związane 
z opłatą adiacencką z tytułu wzrostu wartości. Po stronie dochodów jest zwrot o taką 
samą kwotę, następuje kompensata należności. Gmina za drogi 43 200 zł a  obywatel 
 gminie za opłatę adiacencką. 

Komisja Gospodarcza  w dniu 22  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  projekt  
uchwały w głosowaniu: za- 9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzcianka.

Zastępca Burmistrza G. Zozula wyjaśniła, gmina będzie żądać obowiązkowo faktur 
za  rozliczenie  się  z  wydatkowanych  środków   na  pomoc  socjalną  uczniom 
zamieszkałym na terenie naszej gminy. Mieszkańcy zobowiązani będą aby przynieść 
fakturę i automatycznie otrzymają zwrot poniesionych wydatków.

Komisja  Gospodarcza   w  dniu  22   sierpnia   2016  r.  zapoznała  się  z  projektem  
uchwały.
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4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu.

Komisja Gospodarcza  w dniu 22  sierpnia  2016 r.  pozytywnie zaopiniowała  projekt  
uchwały w głosowaniu: za- 9 , przeciw-0, wstrzymało się-  0.

5. Projekt uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Trzcianka.

Komisja  Gospodarcza   w  dniu  22   sierpnia   2016  r.  zapoznała  się  z  projektem  
uchwały.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez 
właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja  Gospodarcza   w  dniu  22   sierpnia   2016  r.  zapoznała  się  z  projektem  
uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja  Gospodarcza   w  dniu  22   sierpnia   2016  r.  zapoznała  się  z  projektem  
uchwały.

8. Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, pan starosta zwrócił się do gminy z pismem, że nie 
dostał  dofinansowania  z  PROW,  chce  ten  wniosek  złożyć  we  wrześniu 
i  prawdopodobnie do końca roku będzie rozpatrzony, natomiast nie pozwoli to na 
podpisanie umowy i wybranie wykonawcy zadania. Starosta chciałby mieć gwarancje 
aby  w następnym roku  800 tys zł, Gmina Trzcianka przekazała.  Dla nas jest to 
bardzo duże wyzwanie ponieważ  burzy  nam plan realizacji poważnych zadań które 
były wcześniej zaplanowane ale nie można  zrezygnować jeśli  będzie możliwość 
realizacji  inwestycji  za  5  mln  zł.  W  następnym  roku  będzie  poważny  problem 
z  ustaleniem  budżetu,  dlatego  jeszcze  w  tym  roku  będzie  musiała  być  podjęta 
uchwała uchylająca te 800 tys zł.

Komisja  Gospodarcza   w  dniu  22   sierpnia   2016  r.   pozytywnie  zaopiniowała  
stanowisko,  w głosowaniu: za-  9, przeciw-0, wstrzymało się-  0.
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9) Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  z przeprowadzonej kontroli z działalności 
statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Łomnica,  Stobno,Wrząca  za  okres 
ostatniej kadencji.
Komisja Gospodarcza  w dniu 22  sierpnia  2016 r. zapoznała się ze sprawozdaniem  
Komisji Rewizyjnej. 

10) Informacja o pracy burmistrza  w okresie między  sesjami.
Komisja  Gospodarcza  w dniu 22  sierpnia   2016 r.  zapoznała się  z  informacją  
burmistrza.

Ad 6)  Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji: 

a) pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej dot. lokalizacji 
planowanej do wybudowania pływalni,

Komisja Gospodarcza zapoznała się z ww. pismem.

b) pismo Prawa i Sprawiedliwości  dot.  zmiany nazw ulic, których nazwy nadal 
mają związek z minionym totalitarnym systemem,

Burmistrz  K.  Czarnecki   poinformował,  że  zwróci  się  do  sołtysów  w  okresie 
tworzenia budżetów aby w tym czasie  był ten punkt omawiany przez mieszkańców 
w tych miejscowościach, których dotyczy sprawa. Na to jest rok czasu aby te tematy 
omówić.  Na  podstawie  zebranych  decyzji  od  mieszkańców,  będzie  wypracowana 
opinia, przedstawiona radzie i będą podejmowane decyzje albo będzie się czekać na 
decyzję wojewody.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie będą z tym związane koszty.

Pan W. Putyrski wyjaśnił, zgodnie z ustawą jest to zwolnione z wszelkich opłat, będą 
pewne koszty ale one nie dotyczą mieszkańców, jak: pisma, postępowania sądowe 
i  administracyjne  w  sprawach  dot.  ujawnienia,  w  księgach  wieczystych  oraz 
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach, dokumentach urzędowych. Zmiany nazwy 
dokonanych na podstawie ustawy są wolne od opłat.  Zmiana nazwy na podstawie 
ustawy  nie  ma  wpływu  na  ważność  dokumentów  zawierających   nazwy 
dotychczasowe.

Komisja Gospodarcza zapoznała się z ww. pismem.

c) wniosek radnego Z. Czarnego  dot. lokalizacji oraz budowy pływalni, basenu 
w mieście Trzcianka.

Komisja Gospodarcza zapoznała się z ww.  pismem.

Członkowie komisji  w dniu 22.08.2016 r.   otrzymali   dodatkowo następujące 
pisma:
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a)  uchwała Nr 10/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządu Stowarzyszenia Baza PCT 
w sprawie wyboru pływalni w Trzciance,

b)  uchwała  Nr 01/07/2016 z  dnia  5 lipca  2016 r.  w sprawie   wyboru lokalizacji 
pływalni w Trzciance Zarządu Fundacji Marchewkowe Pole w Trzciance,

c)  uchwała Nr 1/2016 z dnia 04.07.2016 Zarządu Zrzeszenia Prywatnego Handlu 
i Usług w sprawie wyboru lokalizacji  pływalni w Trzciance,

d)   opinia    Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Trzciance na 
temat budowy basenu miejskiego w Trzciance,

e) pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzciance w sprawie pływalni,

f)  uchwała  Nr  6  z  dnia  18.07.2016  r.  Zarządu  Stowarzyszenia  Bezpieczny  Port 
w sprawie wyboru lokalizacji pływalni w Trzciance,

g) pismo Sojuszu Lewicy Demokratycznej Koło w Trzciance w sprawie pływalni,

h)  pismo  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  „Transportowiec”  w  Trzciance 
w sprawie pływalni,

i) pismo Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg w Pile w sprawie pływalni,

j) pismo Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
okręg w Pile ROD „Słonecznik” w Trzciance  w sprawie pływalni,

k) pismo Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
okręg w Pile ROD „Relaks” w Trzciance  w sprawie pływalni

l)  pismo  Polskiego  Związku  Działkowców Rodzinny  Ogród  Działkowy „Malwa” 
w Trzciance w sprawie pływalni.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  większość  wnioskodawców  opowiada  się  za 
lokalizacją pływalni przy Zespole Szkół między ul.  Matejki a ul. Staszica. Gmina 
zwróciła się do starosty z pismem o dokonanie możliwości wykonania  odwiertu aby 
mieć informację na temat gruntu. W ślad  za tym  będzie się ogłaszać przetarg na 
projekt techniczny Wszystkich środków gmina nie wyda dlatego będą zapisane jako 
środki niewygasające. 

Ad 7) Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  nie  ma  w rejestrze  wniosków Komisji 
Gospodarczej  nowych spraw do analizy.

Ad 8) Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Przewodniczący  komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji  nt.  prowadzonych 
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inwestycji.

W.  Putyrski  poinformował,  zaangażowanie  inwestycji  na  dzień  dzisiejszy  wynosi 
przeszło 66%. Jeśli  chodzi   o wydatki  majątkowe,  przeszło połowa  wykonanych 
zadań jest  opłacona.  Z dużych inwestycji  na których rozpoczęcie  jeszcze   gmina 
czeka  dotyczą  rozbudowy  cmentarza.  Bardzo  zaawansowane  są   już  prace  przy 
wyrębie  lasu.  W tym roku gmina zamierza zgłosić do starosty i rozpocząć prace 
związane z rozbudową cmentarza komunalnego. Pozostają pieniądze na wykonanie 
projektu technicznego basenu  i pieniądze na opracowanie dokumentacji technicznej 
rewitalizacji Placu Pocztowego. O przetargu na termomodernizacje czyli te  200 tys 
zł na  szkoły w Rychliku i Przyłękach.   Pozostałe zadanie zostały wykonane albo są 
na  dużym  etapie zaawansowania i nie ma żadnych zagrożeń. Projekt techniczny jest 
kompleksowy, zawiera starą część i nową część cmentarza.

Burmistrz  wyjaśnił  sprawę  ogrodzenia  cmentarza-  ma  być  ogrodzenie  docelowe 
panelowe  (  przenośne)  i  wyrównany  teren.  Na  zapytanie  co   dzieje  się  z  POSI, 
poinformował,  zgodnie  z  harmonogramem  obiektu  użyteczności  publicznej  jest 
przewidziane  ogłoszenie  naboru  wniosków  w  III  kwartale  tego  roku.  Natomiast 
rewitalizacja  Placu  Pocztowego  w  II  kwartale  roku  przyszłego.  Jeśli  chodzi 
o modernizacje, to gmina jest przygotowana do złożenia wniosku. W zakresie  Placu 
Pocztowego  gmina  jest   na  etapie   miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego, opracowywania programu rewitalizacji, zlecenia  prac  projektowych 
-  dokumentacji  budowlanej.  Dalej  wyjaśnił  przewodniczącemu  komisji  sprawę 
Mauzoleum.  Gmina  zwróciła  się  do  IPN  z  pismem   o  kontynuację  sprawy 
Mauzoleum  aby jak najszybciej tą sprawę rozpatrzyć. Od 1 sierpnia przestała istnieć 
Rada  Ochrony  Pamięci  Narodowej  i  cały  cykl  zadań  został  podzielony  na 
Ministerstwo Kultury  i Instytut Pamięci Narodowej. Dodał, że  nie wie kiedy będzie 
odpowiedź.

Radny R. Szukajło dodał, stanowisko rady było takie, że Mauzoleum tam nie będzie, 
uważa,  że   Urząd  w tym zakresie  działa.  Dalej  dodał,  w  przypadku  zaistniałych 
zmian, czy jest szansa   na szybsze działanie, czy  jest jakaś blokada.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  jest  pozytywna  opinia  od  Wojewody,  od  Rady 
Ochrony  Pamięci  Narodowej.  W  piśmie  zawarte  jest  informacja,  że  tę  sprawę 
przekazano do konsultacji z ambasadą rosyjską ponieważ, jest to nie tylko pomnik ale 
także  miejsce  pochówku.  Miejsca  pochówku  muszą  być  ustalone  na  szczeblu 
międzynarodowym  między dwoma stronami. W ślad za tym strona rosyjska musi się 
wypowiedzieć co do ekshumacji,  przeniesienia, nie wiadomo  kiedy się wypowie. 
Trudno  określić  w  jakim  czasie  ta  decyzja  zapadnie.  Projektowanie  Placu 
Pocztowego uległo by pewnym zmianom. Gmina nie chce aby powstał budynek za 
który gmina będzie  ponosić w 100% koszty lecz dofinansowany na poziomie tych 
80%. Okazuje się, że budynek ten musi być zgodny z ekonomią społeczną dlatego 
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zaproszone są do rozmowy stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy 
i mogłyby mieć siedziby i prowadzić działalność w tym budynku. Budynek będzie 
o powierzchni ok. 1000m2,  jak również będzie sala, która będzie salą wykładową. 
Projektowanie  Placu  Pocztowego  przewidywane  jest  dwuetapowo,  tam gdzie  jest 
budynek  PKS,  drogi,  a  w  drugim  etapie  w  przyszłości   prawdopodobnie  już 
z  naszych  środków  przeniesienie  Mauzoleum  i  utwardzenie  tej  pierwszej  części. 
Gmina nie może czekać i musi się do tego II kwartału następnego roku przygotować. 
Rozwiązanie  architektoniczne  budynku  będzie  nowoczesne.  Budynek  będzie 
osadzony na głębokości 1,4-1,6 w ziemi, po akceptacji będzie wzbudzał dużo emocji 
wśród naszych mieszkańców ale będzie funkcjonalny  i wyglądał   na XXII wiek.

Radny Z. Czarny pochwalił Burmistrza, że wnioski, które zgłosił do budżetu zostały 
wykonane w 100%.

Ad 9)  Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący komisji zwrócił się z wnioskiem, że za mało jest rozpropagowana 
możliwość  płacenia  przez  aplikację  mobilną.  Nie  było  informacji  na  stronie 
internetowej  i strefie parkingowej też nie ma. Może zamieścić jakiś znaczek dot. 
aplikacji  mobilnej   pod  strefą   płatnego parkowania.  Aplikacja  jest  czynna  tylko 
brakuje oznaczenia. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy jest już wiadomo jak będzie działała likwidacja 
gimnazjów.

Burmistrz K. Czarnecki poinformował, sytuacja wygląda następująco: w Siedlisku 
jest  już  Zespół  Szkół,  powstanie  Zespół  Szkół  w  Trzciance   przy  ul.  Chopina, 
natomiast  na  tę  chwilę  nie  ma  przesłanek  prawnych czy  będzie  można  podzielić 
system  nauczania  jeśli  tak,  to  wtedy  gimnazjum  pozostaje  przy  ul.  Staszica 
i w Szkole Podstawowej Nr 3. Jeżeli nie będzie można, to wtedy nastąpi nabór od 
pierwszego  rocznika  2017  przy  Gimnazjum  Nr  1.  Będzie   problem  techniczny, 
ekonomiczny, kadrowy itd. 

Radny  Z.  Czarny  zwrócił  się  z  prośbą  o   wykoszenie   terenu  przy   skwerze 
ul. Staszica z drogą przy Gimnazjum ( mały parking) koło fryzjera. Część terenu ok. 
4 m jest wykaszane  a część   jest  bardzo zarośnięta do wysokości 1,5m.

Radny  A.  Jaworski zwrócił  się  z  prośbą  o  wyremontowanie  odcinka  drogi 
gruntowej  pomiędzy   ul.  Rzemieślniczą   a    ul.  Sobieskiego  oraz  na  odcinku 
ul. Rzemieślniczej  i  ul. Chrobrego, droga   jest prawie nieprzejezdna. 

Radny A. Jaworski zwrócił się z prośbą o wycięcie zakrzaczeń ul. Rzemieślniczej, 
ul. Chrobrego po prawej stronie przy nowo  postawionych lampach. Zakrzaczenia 
wchodzą na teren drogi, która jest nieprzejezdna.
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Radny W. Perski zwraca się z prośbą o wykoszenie terenu   przy ul. Dąbrowskiego 
( teren przy rożnie).

Ad 10)  Zakończenie posiedzenia.
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodniczący 
komisji  ogłosił   zamknięcie    posiedzenia.
    
            
      Protokolant    Przewodniczący  komisji  

           
   Danuta Komarnicka     Tomasz Tomczak
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