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Protokół nr 3/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z 26 stycznia 2015 r. 

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

1. Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,

2. Pan Witold Putyrski Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Nieobecny, usprawiedliwiony radny Ryszard Wilant.

Posiedzenie komisji trwało od godziny 16.00 do godziny 19.00 i odbyło się w 
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Posiedzenie protokołowała inspektor 
Maria Boduszek.

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Tomczak – przewodniczący komisji. 
Przewodniczący  komisji  przywitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu, 
zapoznał z wcześniej wysłanym porządkiem obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji:

           a) Nr 1/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.;
           b) Nr 2/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.

4. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2015 r.

5.   Warianty modernizacji Placu Pocztowego oraz Strategia Rozwoju Gminy 
Trzcianka na lata 2015-2020. 

6.   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

7. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji:

1)Pismo  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski 
o  przeanalizowanie  możliwości  przystąpienia  Gminy  Trzcianki  do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

9.   Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

10. Wolne wnioski i zapytania.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący komisji, witając wszystkich obecnych 
na posiedzeniu. 

Ad. 2.  Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 8 radnych. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji:
a) Nr 1/14 z dnia 8 grudnia 2014 r.;

Protokół Nr 1/14 z 8 grudnia został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 8 radnych. 
           b) Nr 2/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
Protokół  Nr  2/14  z  15  grudnia  został  przyjęty  jednogłośnie.  Głosowało  8 
radnych. 

Ad. 4. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2015 r.

Styczeń

1. Opracowanie planu pracy komisji,

2. Warianty modernizacji Placu Pocztowego oraz  Strategia Rozwoju 
Gospodarczego Gminy Trzcianka na lata 2015-2020.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

Luty

1. Strategia Rozwoju Gminy,

2. Plany zagospodarowana przestrzennego,

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,
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5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,

7.  Wolne wnioski i zapytania.

Marzec

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny – projekt,

2. Inwestycje wspólne gminy Trzcianka z innymi podmiotami,

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

Kwiecień

1. Informacja o stanie mienia komunalnego,

2. Rozbudowa cmentarza komunalnego,

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

Maj

1. Informacja o funkcjonowaniu spółek gminy,

2. Pozyskiwanie środków europejskich,

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,
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7. Wolne wnioski i zapytania.

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – absolutorium,

2. Analiza skutków uchwały o pomocy „de minimis”.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji,

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej,

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

Komisja do przedstawionego planu nie wniosła uwag i przyjęła go jednogłośnie. 
Głosowało 9 radnych.

Ad. 5.  Warianty modernizacji Placu Pocztowego oraz Strategia Rozwoju Gminy 
Trzcianka na lata 2015-2020. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że 23 stycznia odbyła się dyskusja na temat 
Placu Pocztowego i Strategii Rozwoju gminy Trzcianka. Zadał pytanie, czy jest 
konieczność prezentacji wariantów przyszłego wyglądu Placu Pocztowego. Nie 
było na spotkaniu jednego radnego więc dobrze byłoby zaprezentować trzecią 
wersję. 

Pan W. Putyrski kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki  przedstawił 
wariant C przyszłego wygładu placu Pocztowego. Wariant opracowany został 
przez  Projektantów z poznańskiego biura projektowego Joanna i Przemysław 
Woźni zaprezentowali trzy koncepcje przyszłego wyglądu Placu Pocztowego.  
Witold Putyrski  kierownik Referatu Gospodarki  Przestrzennej  i  infrastruktury 
Komunalnej stwierdził, że  Pierwsza koncepcja kładzie nacisk na historyczny 
układ  komunikacyjny  w  obrębie  centrum  miasta.  Likwiduje  ona  rondo 
Solidarności  i  z  punktu widzenia  technicznego ma bardzo niewielkie  szanse 
realizacji.  Natomiast  Dwie  kolejne  zdecydowanie  bardziej  przystają  do 
stanowiska, które na wniosek burmistrza wypracowała poprzednia rada. Druga, 
już wcześniej  przedstawiana opinii  publicznej,  zakłada powstanie budynku w 
północnej  części  Placu  Pocztowego,  na  którego  zagospodarowanie,  w  toku 
dyskusji,  pojawiło  się  wiele  pomysłów.  
Trzecia  koncepcja  godzi  wszystkie  dotychczas  prezentowane  stanowiska. 
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Zakłada  przeniesienie  z  obrębu  placu  dworca  PKS  oraz  Mauzoleum  oraz 
powstanie  liniowej  fontanny  usytuowanej  w  południowej  części  placu.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że pojawiła się trzecia wersja C, która pozwala 
etapować wykonanie docelowe wyglądu placu.  Pierwsza część  tej  koncepcji, 
która jest  przy rondzie  Solidarności,  przejdzie  w park wraz z  Fontaną.  Rada 
Miejska  winna  w  miesiącu  lutym  podjąć  uchwałę  dotyczącą  przeniesienia 
grobów  żołnierzy  radzieckich.  W  zależności  od  otrzymanej  decyzji 
i  ustosunkowaniu  się  władz  rosyjskich,  trzeba  będzie  przenieść  groby 
i zagospodarować teren, kiedy to będzie,  to wszystko zależy. Pierwsza część 
będzie jako część parkowa. Fontanna czy będzie od razu w tej części,  czy też 
później   wszystko  będzie  zależało  od środków.  Pierwsza  część  jest  to  część 
przyszłości, w tej części  byłby   otwarty dziedziniec, na którym można byłoby 
organizować koncerty i  występy.  Po rozmowie z dyr.  PKS Wałcz wymagane 
będzie  uregulowanie  spraw  własnościowych  terenu,  na  którym  obecnie 
funkcjonuje PKS.  Pokażą się miejsca parkingowe wzdłuż placu. Są wykonane 
wyceny ze strony PKS, trwają prace z ich strony nad zbyciem tego majątku. 
Gmina będzie składa wnioski na realizację tego zadania. W PKS nie ma takiego 
ruchu jak kiedyś, więc postawienie wiat przystankowych będzie wystarczająca 
do zaspokojenia potrzeb podróżnych. Ustawa się zmieniła i teraz gmina winna 
utrzymywać przystanki i zajezdnie oraz zabezpieczyć miejsca postojowe.   Były 
postulaty aby nie likwidować miejsc postojowych przed sklepami.  Stworzy sie 
miejsca parkingowe dla autobusów i miejsca przed sklepami.  Sprawa postoju 
taxi,  zastanawiamy  się,  czy  nie  przenieść  miejsca  postojowe  taxi  na  ul. 
Kościuszki. Miejsca po taxi można by wykorzystać jako miejsca postojowe dla 
autobusów.  Ruch  odbyłby  się  w  kierunku  północnym  placu  jako  ruch 
dwukierunkowy, ruch byłby w kierunku ul. Chopina i ronda Wizy. Miejscem do 
wypoczynku była by strefa po mauzoleum. Projektant zasugerował aby powstał 
budynek po byłym kościele ewangelickim z przeznaczeniem na centrum kultury, 
koszt  tego  przedsięwzięcia  to  koszt  ok.  11  milionów  zł.  radni  winni  w  tej 
sprawie  się  wypowiedzieć.  Jeśli  ten  budynek  miałyby  powstać  to  mógłby 
spełniać  warunki,  jak  zabezpieczenie  potrzeb  PKS.  Nie  możemy  zapomnieć 
o  szalecie  miejskim  oraz  o  usługach  gastronomicznych,   kawiarni,  handlu 
biżuterią.  Coraz  więcej  jest  głosów  aby  rozpowszechniać  symbol  sarenki 
począwszy od fontanny po odlew sarenki  jako symbol usytuowana jej na placu. 
We  wszystkich  wariantach  sugerowane  jest  aby  targowisko  w  tym  miejscu 
pozostało.  Jeśli plac wykonalibyśmy w określonym, okrojonym  zakresie, to w 
tej kadencji plac byłby wykonany. Jeśli chodzi o dom kultury on powinien być 
jako jedna jednostka skupiająca całą kulturę. Należy rozważyć tą sprawę, oraz 
to,  czy  należy wybudować salę  wystawienniczą   taką do odbycia  większych 
uroczystości.  Należy  zastanowić  się  także  nad  jej  lokalizacją,  może  można 
wykorzystać  podwórze  MDK  i  w  tym  miejscu  ją  postawić,  jest  to  obszar 
otwarty. Powiedział, że jeśli się za coś bierze, to należy to zrealizować, a nie 
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żeby projekt leżał na półce.  Poprosił o dyskusję na ten temat i  żeby dyskusja 
była rzeczowa i przedstawiony wariant był wariantem przyjętym do realizacji. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że koncepcja przedstawiona mu się podoba, 
ale  optuje  za  wybudowaniem  centrum  kultury  na  placu  Pocztowym  gdyż 
centrum spowodowałoby ożywienie placu a zwłaszcza w weekendy, byłoby tam 
też kino, które jest potrzebne w mieście. Centrum mogłoby być takiej wielkości 
jak kościół ewangelicki. Wiadomo, że centrum od razu nie powstanie ale można 
to miejsce zarezerwować pod przyszłe potrzeby tego centrum.  Przedstawiona 
koncepcja  wybudowania  sali  przy  MDK  jest  miejscem  schowanym  z  nie 
najlepszymi i wystarczającymi miejscami parkingowymi. 

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  padały  różne  lokalizacje  budowy  domu 
kultury, padła lokalizacja za Gimnazjum Nr 1, w okolicach TDK,  czy też MDK. 
Były także rozmowy odnośnie budowy basenu w Trzciance za Gimnazjum nr 1 
czy też na terenie OSiR.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  należy  zastanowić  się  czy  plac  ma  być 
miejscem odpoczynku.   Stwierdził,  że  w mieście  Katowice  wykonana  była 
biblioteka  szklana  gdzie  koszt  budowy  wyniósł  11  milionów  zł.    Obecnie 
materiałem architektonicznym do budowy jest szkło. 

Przewodniczący komisji podał przykład strażnicy  szklanej, gdzie budynek jest 
trudny do ogrzania. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nie wiadomo jeszcze czy gmina otrzyma na to 
zadanie  środki  zewnętrzne.   Jeśli  będziemy  realizować  zadanie  z  własnych 
środków musimy mieć świadomość, że nic więcej zrobić nie będziemy mogli. 

Radny Robert Szukajło stwierdził, że radni skłaniają się do wariantu nr C ze 
względu  na  bardzo  optymistyczny  wariant.  Koncepcja  C  łączy  pewne 
oczekiwania  mieszkańców,  handlowców.  Plusem  jest  to,  że  zostaje  rondo 
i wyprowadza się mauzoleum. Plac będzie pełnił wiele ról.  Miejsca postojowe 
dla autobusów są zapewnione i mogą pełnić rolę przystanków. Zastanawia się 
czy budynek na placu, który byłby oparty na obrysie kościoła wyburzonego  jest 
tam potrzebny. Funkcje kultury mogły by być wykonywane gdzieś indziej, także 
sala  widowiskowa  może  być  postawiona  gdzieś  indziej.  Jego  zdaniem  plac 
powinien  być  doprowadzony  do  aspektów historycznych  a  zamiast  budynku 
może być element architektoniczny służący do wypoczynku jak kawiarnie czy 
mała gastronomia, takie sukiennice.  Ruch kołowy będzie zachowany w obecnej 
postaci,  to  duży  plus.  Także  handlowców postulaty  będą  zrealizowane,  będą 
miejsca  postojowe.   Także  można  wygospodarować  miejsca  postojowe  w 
większym zakresie  niż  jest  obecnie.  Należy  wyeksponować  symbol  sarenki, 
gdzie  będzie  usytuowana,  to  już  będziemy  dyskutować  później.  Targowisko 
może  być  w  tym  miejscu,  co  teraz.   Koncepcja  godzi  wszystkie  elementy, 
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o których była mowa wcześniej.  Na pewno zadanie będzie rozłożone w czasie, 
bo  chociażby  mauzoleum -  będzie  wiele  uzgodnień z  nim związane.   Także 
należy zastanowić  się  nad sprawą odseparowania  powierzchni  od ronda,  aby 
wyciszyć szum samochodów. 

Radny W. Perski  stwierdził,  że  jeśli  będzie  przebicie  do ul.  Konopnickiej  to 
także ruch pojazdów będzie odciążony. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie gdzie mieściłaby się  firma Beta Bus  czy 
przystanek miałaby na placu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  jest  właścicielem terenu  i  też  tam 
byłoby miejsca przystankowe dla Beta Busu. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że jego zdaniem plac powinien pełnić rolę 
placu, nie powinno na nim budować żadnego budynku i żeby w nim nie było 
centrum kultury.   Plac jest  zbyt małym placem na tego typu przedsięwzięcie. 
Jeśli  plac  będzie  i  będzie  przestrzeń,  to  znajdą  się  ludzie  nad  jego 
wykorzystaniem. Szkoda mu drzew, które będą wycięte. Jest wiele stowarzyszeń 
działających w Trzciance,  które  będą  chciały  coś  w Trzciance  na tym placu 
zorganizować.  

Pan Witold Putyrski stwierdził, że w Czarnkowie ul. Kościelna jest wyłączona z 
ruchu, a handel na tej ulicy nie upadł. 

Radny W. Perski zadał pytanie, czy rozmowy prowadzone były z firmą Beta Bus 
odnośnie przystanku w Trzciance, wiadomo, że firma ta łączy Piłę z Trzcianką. 
Czy  te  przystanki  będą  pełnić  funkcje  dworca,  czy  tam będzie  też  dyżurny 
ruchu. Zastanowić się trzeba, czy gastronomia na placu będzie przystosowana w 
wc. Jeśli chodzi o targowisko to, czy ono spełnia swoją funkcję, wiadomo, że są 
dni, że jest za małe.  Należy przyjrzeć się handlowi na hali przy ul. Matejki, 
także  należy rozważyć możliwość przeniesienia  handlu na ul.  Wita  Stwosza. 
Dobrze  byłoby zagospodarować budynek na  salę  kinowo-widowiskową,  jeśli 
coś  się  zrobi,  to  będzie  funkcjonowało  przez  wiele  lat.  Koncepcja  C  jest 
najbardziej optymistyczną koncepcją. Obecne drzewa                         i krzaczki  
znikną, będą wycięte z tej części gdzie jest mauzoleum. 

Radny Józef Łastowski stwierdził, dobrze, że radni skupiają się nad wariantem 
C.  Radni  i Burmistrz są zdeterminowani aby coś zrobić. Musimy się skupić nad 
szczegółami tej koncepcji.  To, co Burmistrz przedstawił jest sensowne i należy 
się skupić nad realizacją. Świetnie jest dopracowany ruch kołowy na placu, ul. 
Chopina będzie ulicą dwukierunkową, autobusy mogą zjechać na rondo Wizy, 
czy też dalej ulicą Chopina. Powinniśmy dać fora projektantom, bo oni się na 
tym  znają,  powinniśmy  się  skupić,  co  ma  być  gdzie  był  kościół. 
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Zaprojektowana fontanna jest sensowna i sympatyczna. Czy bruk będzie nowy, 
czy  tylko  zerwany  będzie  asfalt.  Jeśli  chodzi  o  targowisko,  to  jest  za 
przeniesieniem targowiska w inne miejsce,  a na placu powinien odbywać się 
handel drobny. 

Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  gmina  zabezpieczyła  przystanek  dla 
autobusów. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że nie należy zastanawiać się nad dworcem 
autobusowym, bo ruch jest  największy do 15.  W tej  chwili  dworzec nie jest 
konieczny wystarczy przystanek. 

Radny  Robert  Szukajło   stwierdził,  że  budynek  na  placu,  to  jest  jedynym 
znakiem zapytania.  Radni zdecydowanie wybrali  koncepcję C, jest  określony 
układ komunikacyjny.   Można zrobić  na placu oszklone wiaty przystankowe 
i zamiast budynku centrum kultury, budynek z małą gastronomię. Ten element 
budynku winien być rozstrzygnięty, nie ma innych znaków zapytania.  

Radny  T.  Tomczak  na  sesji  w  dniu  29  stycznia  Rada  podejmie  stanowisko 
odnośnie  zagospodarowania  placu  Pocztowego.  W  tej  chwili  ustalić  należy 
stanowisko  komisji  do  tego  tematu.  Zadał  pytanie,  jak  wygląda  sprawa 
korzystania z przystanków PKS przez autobusy Beta Bus.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  mają  takie  samo prawo korzystania  z  ich 
przystanków ale mają też prawo korzystania z pobierania z opłat, dlatego też 
firmie Beta Bus jest za drogo i nie korzystają z ich przystanków. 

W. Putyrski stwierdził,  że nie może w Trzciance projektować 21 osób, są do 
tego projektanci oni panują nad ładem architektonicznym. Mówi tylko o tym 
aby  burmistrzowi  nie  zamknąć  możliwości  wyboru  najlepszego  rozwiązania 
architektonicznego.

Radny R. Szukajło stwierdził, że komisja daje Burmistrzowi tylko sugestie. To 
Burmistrz zaproponuje projektantowi, co tam ma być.  Budynek winien być, 
który łączy funkcje użytkową z komunikacyjną i żeby była przestrzeń. Autobusy 
winny mieć ruch w stronę wschodnią miasta. 

Radny  Z.  Czarny  stwierdził,  że  jest  Burmistrz,  który  został  wybrany 
demokratycznie,  i  ma  sztab  ludzi,  który  chce  pracować,  więc  powinniśmy 
przyjąć  ten  wariant,  który  rekomenduje  Burmistrz.   Radni  powinni  to 
przegłosować.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że  rada jest  decydentem a Burmistrz  jest 
organem wykonawczym, to radni decydują, bo teraz jest czas decyzji. 

Radny W. Perski stwierdził, że chciałby poznać kosztorys tej formy - koncepcji 
jaki został przedstawiony radnym. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że na pewno trzeba przeznaczyć 10 milionów na 
zagospodarowanie placu oraz plus koszt wybudowania budynku. 

Radny J. Łastowski stwierdził, że obojętnie, co się przegłosuje, to tak wszyscy 
nie będą zadowoleni. Dyskusja się sprowadza, że nie ma tam być    Ratusza, 
centrum, ma być przeniesione Mauzoleum w tej kwestii jesteśmy zgodni.

Radny A. Jaworski stwierdził, że jest przeciwny za usytuowaniem centrum na 
placu dlatego, że tam wokół mieszkają ludzie i może być tak, że będzie głośno 
i będą skargi, a zwłaszcza w nocy. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jest  obawa,  że  alkohol  może  być 
kupowany np. w Żabce a spożywany tam w tym obiekcie gastronomicznym, bo 
będzie zakupiony  tańszy. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że należy podsumować dyskusję. 
Ustalenia komisji:

1) radni popierają przedstawioną koncepcję wariant „C”,

2) będą zagwarantowane miejsca postojowe dla autobusów oraz   dla taxi. 
Ewentualnie   postój taxi zostanie przeniesiony na ul. Kościuszki,  

3) autobusy nie będą jeździły wokół placu ale tylko wzdłuż ul. Chopina,

4) mauzoleum  w  jak  najkrótszym  czasie,  jak  to  jest  możliwe,  zostanie 
przeniesione z placu Pocztowego,

5) budynek na placu:

a) jako centrum kultury ( w wyniku glosowania jawnego za „centrum” 
głosował   1 radny),

b) jako  obiekt  handlowo-gastronomiczy    (  w  wyniku  glosowania  za 
głosowało 6 radnych).

Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  otrzymał  pismo  od  Burmistrza 
Trzcianki  aby  komisje  Rady  Miejskiej  wypracowały  swoje  opinie  do 
przedłożonej Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2020 w terminie 
do 6 lutego. Poinformował, że odbył także rozmowę z Przewodniczącym Rady 
w tym temacie, z którym ustalili,  że po wypracowaniu opinii przez pozostałe 
komisje Rady, Komisja Gospodarcza pozbiera wszystkie opinie i uwagi i się z 
nimi zapozna i na   posiedzeniu wypracuje stanowisko, opinię komisji, którą 
przedstawiona  zostanie  na  sesji  w  miesiącu  lutym.   Zadał  pytanie  panu 
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Burmistrzowi,  czy  9  lutego  będzie  można  takie  ostatnie  posiedzenie  w  tym 
temacie zorganizować.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że można, gdyż będzie jeszcze czas aby uwagi 
przedstawić opracowującemu Strategię, a potem przedłożyć Radzie Miejskiej do 
uchwalenia w miesiącu lutym. 

Przewodniczący komisji  poinformował,  że posiedzenie Komisji  Gospodarczej 
dot.  Strategii  Rozwoju  Gminy  Trzcianka  na  lata  2015-2020  odbędzie  się  9 
lutego  2015  r.  o  godz.  16.   Dodał,  że  odbyła  się  już  wstępna  dyskusja  na 
zorganizowanym przez pana Burmistrza spotkaniu. Poinformował, ze strategia 
winna się składać z trzech części tj,  tego co mamy, to co chcemy mieć czyli 
obraz miasta jaki chcemy aby gmina wyglądała w dłuższej perspektywie, drogi 
dojścia, czyli programy, które są oraz monitoring, w którym miejscu jesteśmy. 
Każda strategia winna być ogólna, ale ta jest zbyt ogólna. Pewne rzeczy winny 
być zapisane jak poważne inwestycje. Zgadzamy, że w gminie trzeba budować 
chodniki, drogi, oświetlenie. W strategii winna być odpowiedź na pytanie, czy 
budujemy obwodnice.  Strategia jest nastawiona na pozyskanie inwestorów jeśli 
ich  ściągamy,  to  tworzymy  warunki.   Musimy  zadać  sobie  pytanie,  czy  za 
wszelką  cenę  ściągamy  wszystkich  inwestorów,  przypomniał  o  inwestorze 
Strabag.  Też brakuje informacji  w strategii  na ten temat.  Kolejną rzeczą jest 
budowa centrum kultury oraz  sala kinowa i widowiskowa, czy chcemy aby coś 
takiego w Trzciance było,  jeśli tak, to gdzie. Czy chcemy pływalnie, jeśli tak, to 
gdzie.  Powinniśmy określić ile dróg potrzeba wykonać, ile potrzeba wykonać 
kanalizacji  i  gdzie.  Ile  potrzeba  środków finansowych.   Kolejną  rzeczą  jest 
sposób monitorowania, w strategii jest określone, że takie a takie punkty będą 
sprawdzane podczas monitoringu. Brakuje odniesienia do  stanu wyjściowego 
gminy. Nie ma zapisu aby monitorować wyniki egzaminów przeprowadzonych 
w szkołach gminnych. Brakuje kto i kiedy, w jakim okresie będzie prowadzony 
monitoring. 

Pan Józef Łastowski  stwierdził,  że niefortunnie się złożyło, że strategia jest 
opracowywana na przełomie starej i nowej kadencji. Można stwierdzić, że stara 
rada nie była zainteresowana opracowaniem strategii,  był na takim spotkaniu 
i  nikogo  nie  było.  Teraz  jest  przedstawiona  STRATEGIA   i  należy  się 
zastanowić  czy  ona  wystarczy  aby  przedstawić  ją  do  uzyskania  środków 
zewnętrznych.  Wszelkie  planowane  dla  gminy  inwestycje  można  wpisać 
i uaktualniać w WPI. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  Strategie  to  kierunki  rozwoju  gminy. 
Wszystko jest nieprzewidzialne, więc trudno określić nawet wydatki pół roku do 
przodu,  a co dopiero wpisać zadania w strategię. Jest za tym aby strategia była 
opracowana na lata 2015-2030. Strategia to jest wizja. Może powinna zawierać 
kierunki docelowe.  Strategia winna zawierać także wizje docelowe i nie tylko 
konkretnie utożsamiać się z WPI ale w pewnych elementach strategia powinna 
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je zawierać.  Trudno się finansowo odnaleźć   w tej strategii  na tyle do roku 
2030,  ale  można  skonkretyzować  potrzeby  naszej  gminy  i  kierunki  rozwoju 
bardziej szczegółowo. Należy wskazać pewne pomysły inwestycyjne, powinien 
być  wskazany  teren  pod  te  inwestycje.  Powinno  być  określone,  wskazane 
centrum miasta  czy  centrum kultury.   Brakuje  pewnych  elementów.  Popiera 
także wypowiedź r. Łastowskiego  i należy się zastanowić czy ona wystarczy 
aby otrzymać środki z zewnątrz oraz czy należy ją tak bardzo rozgrzebywać 
i tworzy

 takie WPI II.  Brakuje zapisu, co można zrobić w perspektywie 5 lat. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że okres realizacji  strategii  można zapisać do 
2030 r. Poinformował, że jest opracowane studium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju  gminy  Trzcianka   są  w  tym  opracowaniu  wskazane  miejsca  pod 
inwestycje. Jest podział stref   miasta np. na strefę południową, gospodarczą, 
rekreacyjną.  Strategia jest potrzebna do pozyskania środków zewnętrznych aby 
ubiegać   się  o  środki,  wystarczy zapis  np.  budowa i  modernizacja  obiektów 
kultury,  czy budowa i  modernizacja  obiektów sportowych.  Zapisy  mogą być 
ogólne nie wskazujące konkretnych zapisów. Zapisy szczegółowe będą wpisane 
w  WPI.  Dodał,  że  możemy   zderzyć  się  z  rzeczywistością  że  środków 
zewnętrznych nie otrzymamy i wtedy czas realizacji zaplanowanych zadań się 
wydłuży. Podsumował, że można wprowadzić zapis do roku 2030, oraz zapisać 
modernizacja i budowa obiektów oświatowych i sportowych. Budowa centrum 
kultury.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  strategia  jest  dokumentem  dłuższym, 
natomiast WPI jest szczeblem niższym określony na lata i potrzeby finansowe 
gminy. Jest w gminie ok. 5 milionów środków na inwestycje.  Niedawno była 
określona uchwała gdzie jest kwota 1.700 mil. zł, pokazuje ona, na co gminę 
stać. Jeśli dążymy do tego aby polepszać życie mieszkańców, to okaże się, że 
będzie  centrum kultury,  a dla  reszty  będzie  dobry dojazd do domów. Trzeba 
oczekiwania pogodzić. Monitorowanie  - zbieranie informacji i powstałby raport 
gminy, a powstałby w oparciu a jakieś parametry. Jest za bardziej szczegółową 
Strategią i o podanie w niej celów do czego chce się dążyć. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że strategia nie powinna ograniczać, pan 
burmistrz  wspomniał  o  rzeczach,  których  brakuje  w  strategii  jak  budowa 
obiektów kulturalno-oświatowych i sportowych. Nie wie, i zastanawia się  czy 
teraz  należy  to  podać  czy  pan  Burmistrz  będzie  uzgadniał  to  z  podmiotem, 
który tą strategie tworzył.  W strategii nie powinny być wpisane   konkretne 
przykłady, lecz wpisane winny być w WPI. 

Radny W. Perski stwierdził, że  strategia jest bardzo mocno opisana, są opisane 
cele  operacyjne  na  lata  2015-2020,  jego  zdaniem  jest  wszystko  dobrze 
opracowane,  należy  tylko czekać,  w jakiej  dziedzinie  pokażą  się  środki  aby 
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można z nich skorzystać i sięgnąć po te środki. Nie ma sensu uszczegóławiać tej 
strategii skoro szczegółowe zadania będą wpisane w WPI. 

 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  kolejne  spotkanie  w  tym  temacie 
odbędzie  się  9  lutego  o  godz.  16.  Poprosił  radnych  o  literalne  składanie  na 
posiedzenie komisji uwag do opracowanej Strategii.

Ad. 6.   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.,
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że komisja jeszcze otrzyma zmiany do tego 
projektu,  zmiany  dotyczą  obecnie  zapisanej  kwoty  na  remont  sali  i 
rozpisanie  jej  na  rozdziały,  zmiana  dotyczy  zamontowania  także 
klimatyzacji gdyż zaproponowana wentylacja nie spełni latem oczekiwań. 
Także musi nastąpić zmiana mebli na sali, też to wiąże się z kosztami.  Na 
ten cel przeznaczamy środki uzyskane za remont świetlicy w kwocie 95 
tys. Kolejnie zdjęte zostaną środki z wynagrodzenia pracowników urzędu 
w wysokości 10 tys. zł.   Proponujemy zostawić 150 tys. zł  na drogi do 
Rychlika. Zorganizujemy przetarg dot. remontu sali na początku lutego a 
wykonanie  remontu  nastąpi  w  miesiącu  kwiecień  i  maj.   25  tys.  zł 
przeznaczone będzie na remont budynku w Biernatowie, sprawa ta trwa już 
kilka lat. 20 tys. zł przeznaczone będzie na remont tarasu w Przedszkolu w 
Siedlisku. Są zaproponowane środki na remont dróg  w wysokości 160 tys. 
zł.  Jest kwota 80 tys. przeznaczona na remont cząstkowy dróg. Pozostałe 
zmiany  to  zmiany  kosmetyczne.  Zmiany  te  pozwolą  na  ogłoszenie 
przetargów aby w czerwcu sala sesyjna była gotowa.  

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  wypowiedzi  wynika,  że  będzie 
wykonana droga do Rychlika.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że została złożona oferta, z której wynika, 
że droga może być wykonana  już w marcu.  Zakres prac był większy ale 
nie można wykonać powierzchniowego utrwalenia tej drogi.

Radny Z. Czarny stwierdził, że już była zapisana w budżecie 357 tys. na 
remont tej sali sesyjnej  i teraz są zapisane zmiany, zadał pytanie czy ta 
kwota razem już wystarczy. 
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Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wystarczy, powiedział, że w konstrukcji 
budżetu kwoty były większe ale je ściął, potem okazało się że pieniędzy 
brakuje gdyż nie byłoby wykonane : klimatyzacja i umeblowanie wnętrza.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  trochę  głupio  wygada,  że  po 
miesiącu znowu wprowadza się środki na remont sali.  

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zadanie  można  wykonać  ale  bez 
klimatyzacji i bez nowych mebli i całego wystroju sali. 

Radny  Krzysztof  Jaworski  zgadza  się  z  celowością  przeprowadzenia 
remontu, chociaż na początku miał wątpliwości. Cieszy się, że Burmistrz 
jest operatywny i może znaleźć środki. Stwierdził, że był przekonany, że w 
tej kwocie zmieści się zaplanowany remont, bo nie usłyszał wiadomości, że 
kwotę  trzeba  zwiększyć.  Przedstawiona  była  wizualizacja,  radni 
akceptowali zmianę wygładu sali w całości. Dopiero minął miesiąc a kwota 
jest zwiększona o prawie 50 %.  Był przekonany, że sprawa finansowa sali 
jest sprawą zamkniętą, i myślał, że jeśli pojawi się coś dodatkowego, to 
można by przeznaczyć na inny cel.  

Radny W. Perski  prosi o wyjaśnienie dlaczego w projekcie uchwały jest 
zapis    w rozdz. 7501 kwoty 2 tys., a w uzasadnieniu projektu uchwały 3 
tys. zł. Burmistrz Trzcianki. 

Radny Krzysztof Jaworski stwierdził, że także nie sumuje mu się kwota 
zapisana 80 tys. zł.

Przewodniczący komisji porosił o wyjaśnienie tej sprawy na sesji. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wyjaśnień udzieli na sesji. 

W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną. 

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 rok,
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Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  do  wyrażenie  opinii  do  tego 
programu powinna zająć się właściwa komisja jak Spraw Społecznych. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że rada już środki w budżecie gminy na ten 
program  przyjęła,  teraz  następuję  podział  środków  na  poszczególne 
zadania. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

c) zmiany uchwały Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 
2013  r.  w  sprawie  warunków  udzielania  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  
i wysokości stawek procentowych, 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  projekt został przygotowany w sprawie 
ujednolicenia wartości udzielenia bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  lub  zabudowanych 
garażami albo przygotowanych pod tego typu zabudowę. Zmiana wynika  z 
faktu iż zdecydowana większość użytkowników wieczystych to następcy 
prawni.  Dotychczasowa  uchwała  nie  była  korzystna  dla  następców 
prawnych użytkowników wieczystych  i powodowała brak zainteresowania 
przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności.  Proponuje 
się  udzielenie  bonifikaty   w  wysokości  50  %  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia  prawa użytkowania   wieczystego w prawo własności  za 
pozostałe nieruchomości gruntowe. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  jaka  jest  skala  użytkowania 
wieczystego  na  terenie  naszej  gminy.  Gmina,  co  jakiś  czas  winna 
rewaloryzować  użytkowanie  wieczyste,  żeby  uniknąć  gwałtownego 
wzrostu cen. 

Pan  W.  Putyrski  nie  wie  na  tą  chwilę,  jest  coraz  mniej  użytkowników 
wieczystych.  Generalnie  dla  małych użytkowników nie  opłaca  się  robić 
wyceny gdyż jej przygotowanie jest dość dużym kosztem. 
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W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

d)udostępniania nieruchomości komunalnych na cele umieszczania reklam, 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  ogłoszony  przetarg  na 
administrowanie  słupami  ogłoszeniowymi.  Uchwała  ma  na  celu 
ujednolicenie opłat aby firma miała większą przejrzystość. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie czy opłaty wzrastają.

Pan W. Putyrski stwierdził,  że opłata od roku 2011 nie wzrastały ale co 
prawda, co roku była rewaloryzowana. Jeśli chodzi o słupy ogłoszeniowe 
lekko wzrastają, dlatego, że utrzymanie słupów jest większe.

 
W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

e) obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działek  nr  1939/13  i 
1941/12  w   Trzciance,
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  działka  została  sprzedana  na  ul. 
Dąbrowskiego  i  od  strony  parku  planuje  zrobić  się  dojazd  do  posesji. 
Przejazd jest przez teren gminy. 

Radny R. Szukajło poprosił o uszczegółowienie działek. 

Pan W. Putyrski udzielił informacji. 
W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

f) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: Konopnickiej, Reymonta, 
Rzemieślniczej,

        Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  temat  został  wywołany  przez 
mieszkańców działek. Osoby, które tam zamieszkują chciałyby odkupić część 
ogródków działkowych. Po wizycie w terenie stwierdzono, ze jest możliwość 
wytworzenia  strefy  działek  pod  zabudowę  domków  jednorodzinnych.   Aby 
podzielić teren potrzeba jest opracowanie dla tego rejonu w plan miejscowy. 
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Radny  Józef  Łastowski  zadał  pytanie  jaki  jest  koszt  opracowania  planu 
miejscowego.

Pan W. Putyrski stwierdził, że kilka tysięcy zł. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na sesji będzie przyjmowany plan pracy 
komisji,  gdzie  na  miesiąc  luty  jest  temat    dot.  planów  zagospodarowania 
przestrzennego.  W  temacie  tym  poprosi  o  informację  na  temat  procedury 
uchwalania planów, gdzie jest potrzeba ich uchwalenia, jakie plany są  aktualne 
a jakie nie. 

W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

g) drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Trzcianka,

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

h) wyznaczenia przedstawiciela do rad społecznych przy Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i przy Szpitalu Powiatowym im. Jana 
Pawła II w Trzciance,  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że skończyła się kadencja o trzeba wybrać 
nowe władze. 

Przewodniczący  komisji  zadał  pytanie  czy  komisja  wskaże  jakiegoś 
kandydata, czy też upoważnia komisje Spraw Społecznych do wskazania 
kandydata. 

Radny  Robert  Szukajło  zadał  pytanie  czy  członkowie  Komisji 
Gospodarczej  uczestniczą  w  pracy  Komisji  Spraw Społecznych,  zgłosił 
pana Józefa Łastowskiego do Społecznej Rady ZOZ.

Radny  W.  Perski  powiedział,  że    jest  członkiem  Komisji  Spraw 
Społecznej. Powiedział, że na komisji może zaproponować, że na komisji 
gospodarczej padły takie kandydatury. 
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Radny Józef Łastowski zgłosił radnego Roberta Szukajło.

Radny  Robert  Szukajło  wycofał  swój  wniosek  rapowania  kandydata  do 
rady ZOZ. Z perspektywy czasu  wie,  że  członek rady,  to  osoba,  która 
istotne jest do kontaktów pomiędzy radą gminy, burmistrzem a ZOZ.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki,
W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

j) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na 
I półrocze 2015 r.
W wyniku głosowania -  za 9 - komisja wyraziła opinię pozytywną.

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

Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski    o przeanalizowanie 
możliwości  przystąpienia  Gminy  Trzcianki  do  Stowarzyszenia  Gmin  i 
Powiatów Wielkopolski.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że każde wstąpienie do Stowarzyszenia wiąże 
się ze składką. Poinformował, że gmina działa w innych stowarzyszeniach 
na  rzecz  Wielkopolski.    Gmina  należy  do  Związku  Gmin  Polskich,  do 
Związku  Miast Polskich. Kiedyś należała do tego Stowarzyszenia  i Rada 
postanowiła zrezygnować z członkostwa. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  zawsze  był  za  zrzeszaniem się,  bo 
wtedy jest  możliwość  skorzystania  coś  dla  gminy,  zadał  pytanie  jaki  jest 
udział gmin naszego powiatu na skale województwa w stowarzyszeniu. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie:

Kto jest  za tym aby gmina Trzcianka  nie wstępowała do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski.  Wynik głosowania za 9 radnych.    

Ad. 8. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.
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Z uwagi na brak wniosków wypracowanych przez komisję, nie byłoinfo9rmacji 
o  ich realizacji. 

Ad. 9. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Przewodniczący komisji stwierdził, że na posiedzeniu komisji rozdano radnym 
Informację  o  prowadzonych  inwestycjach,  informacja  stanowi  załącznik  do 
protokołu. 

Burmistrz Trzcianki uzupełniając informację stwierdził,  że nastąpiła realizacja 
chodnika na zatorzu i  na ul.  Lelewela.  Jest  remontowany budynek szkoły w 
Stobnie.  Na bieżąco remontowane są substancje komunalne. Jest przymiarka do 
remontu drogi do Rychlika, także będzie, po zatwierdzeniu zmian do budżetu, 
wykonany remont remizy w Biernatowie, a w Przedszkolu w Siedlisku remont 
tarasu. Zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę chodnika na ul. Wieleńskiej 
do  ul.  Broniewskiego.  Później  będą  ogłoszone  przetargi  na  remonty  dróg. 
Poinformował, że jest przed spotkaniem z panią Prezes ZIK dot. przebudowy ul. 
Chopina w związku z remontem urządzeń. Jest to poważna inwestycja. Zostało 
podpisane porozumienie z zarządcą wysypiska śmieci, zarządcą został Zakład 
KOMBUD.  

Ad 10. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Robert Szukajło podziękował p. Burmistrzowi za wykonanie robót tj, 
chodnika na zatorzu.

Radny Zygmunt Czarny podziękował panu Burmistrzowi  za  wykonanie 
chodnika na ul. Broniewskiego stwierdził, że także jest konieczność wykonania 
chodnika  po  drugiej  stronie  tej  ulicy.  Znajduje  się  tram TDK odbywają  się 
imprezy, wystawy, przyjeżdża dużo gości a brakuje dobrego chodnika, prosi  o 
rozważenie możliwości jego wykonania.

Radny Zygmunt Czarny poprosił o rozważenie możliwości wykonania chodnika 
na skwerze u zbiegu ulic Broniewskiego - Wieleńska. Dotychczasowa ścieżka 
żwirowa jest w bardzo złym stanie.  

Radny Witold Perski złożył na piśmie wniosek, stanowi załącznik do protokołu, 
z prośbą, o wycięcie, względnie przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych na ul. 
Dębowej w Trzciance.

Przewodniczący komisji zaproponował członkom komisji wizję w terenie, która 
będzie miała na celu  zapoznanie się z obiektami gminnymi między innymi ZIK 
- jak stacja pomp i oczyszczalnia ścieków. Termin wizji zostanie wyznaczony w 
terminie późniejszym. Zadał pytanie p. Burmistrzowi jak przedstawia się sprawa 
przetargu na śmieci w gminie.
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  trwają  prace  związane  z  przygotowaniem 
przetargu. Radni będą musieli podjąć decyzję, czy chcą należeć do związku, czy 
też śmieci  wywożone będą we własnym zakresie

Radny  Andrzej  Moszyński  poprosił  o  wyjaśnienie  i  uregulowanie  spraw 
własnościowych  boiska  i  placu  zabaw  Kępie.  Poprosi  aby  mieć  na  uwadze 
sprawę oświetlenia wsi w Pokrzywnie. 

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

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Tomasz Tomczak

 


