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Protokół Nr 7/15

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z dnia 20 kwietnia 2014 r.

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

Burmistrz Trzcianki – Krzysztof Czarnecki,

Pani Grażyna Wiśniewska – prezes spółki ZIK Trzcianka,

Pani Bożena Niedźwiecka – Skarbnik Gminy,

Pan Witold Putyrski – kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Michał Tomaczak – przewodniczący 
komisji.  Przewodniczący  przywitał  zebranych,  zapoznał  z  porządkiem 
posiedzenia, zaproponował aby w pierwszej kolejności, korzystając z obecności 
pani  Prezes  spółki  ZIK,  omówić  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 
czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata  2014-2016.  Natomiast 
pozostałe  punkty  porządku  posiedzenia  pozostaną  bez  zmian.  Nikt  do 
przedstawionej  propozycji  nie  wniósł  uwag,  porządek  obrad  został  przyjęty 
jednogłośnie. Głosowało 10 radnych. 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  nr 6 /15 z posiedzenia komisji z dnia 24 marca 2015 
r.  
4.  Projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki  w sprawie zmiany uchwały 
Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r. w 
sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.       

5.Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  (  Załącznik  do  zarządzenia  Nr 
57/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  26  marca  2015  r.  stanowi  załącznik  do 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 r).

6.  Informacja o możliwości pozyskania środków  europejskich .
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7. Pismo  Przewodniczącego Rady Miejskiej  p.  Edwarda Joachimiaka  dot. 
współpracy  z  powiatem  czarnkowsko-trzcianeckim  –  wypracowanie 
stanowiska komisji. 

8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

9. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

10. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

11. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie 
gminy.

12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Tomasz Tomczak.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Po przedstawieniu porządku posiedzenia porządek został przyjęty przez 
aklamację.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu  nr  6 /15 z posiedzenia komisji  z  dnia 24 marca 

2015 r.    

 Protokół  Nr  6/15  z    24  marca  2015  r.  został  przyjęty  w  glosowaniu 

jednogłośnie : za   głosowało 10 radnych.

Ad. 4.  Projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki  w sprawie zmiany uchwały 

Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.
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Pani G. Wiśniewska – prezes spółki ZIK  stwierdziła, że nie jest to nowy plan, 

jest  to  jego  aktualizacja,  nic  z  tego  planu  się  nie  zdejmuje  lecz  dokłada. 

Przedsięwzięcia  rozwojowe w planie  wieloletnim  obejmują  trzy  gałęzie  jak 

urządzenia  wodociągowe,  urządzenia  kanalizacyjne  kanalizacji  sanitarnej 

i urządzenia kanalizacji deszczowej. Jeśli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną, 

to   nastąpi  przebudowa  sieci  kanalizacyjnej  ulicy  Kościuszki,  zadanie  jest 

powiązanie z zadaniem gminy w tej ulicy. Likwidacja wylotu nr 1, jest to wylot 

budowy  przepompowni  w  ul.  B.  Prusa,  likwidacja  wylotu  nr  1  ścieków 

nieoczyszczonych dotyczy odłączenie wód deszczowych, przełączenie ścieków 

poprzez  istniejącą  sieć  oraz  nowo  wybudowaną   przepompownię  do 

oczyszczalni  ścieków  Osiniec.  Zadanie  jest  już  zrealizowane.  Jeśli  chodzi 

o wykup sieci sanitarnych,  to ustawa nakłada na spółkę wykupienia sieci,  które 

zostały  wybudowane.  Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  ul. 

Reymonta  będzie  realizowane  w porozumieniu  z  gminą.  Zostaną  wykonane 

projekty  techniczne.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  rejonie  ul.  Chopina/ 

Grottgera  jest  to  zadanie  obszerne,  obejmuje  budowę  w  całej  ulicy  sieci 

deszczowej  i  sanitarnej.  Zadanie  zostanie  zrealizowane  w  ciągu  2  lat 

i realizowane jest we współpracy   z gminą.  Wybudowanie kolektora tłocznego 

z przepompownią we Wrzącej do Białej i likwidacja istniejącej oczyszczalni we 

Wrzącej  jest  nowym  zadaniem.  Ścieki  będą  kierowane  bezpośrednio  do 

oczyszczalni  ścieków.  Inwestycja  jest  bardzo  kosztowna  a  powodem 

umieszczenia tego zadania jest, że w systemie aglomeracji tego typu obiekty nie 

mają  prawa  istnienia,  nie  można  prowadzić  gospodarki  osadowej.  Zadanie 

zostanie wykonane w roku 2015/2016.

Jeśli chodzi o infrastrukturę wodociągową to została zakończona modernizacja 

hydroforni  w  Radolinie,  natomiast  modernizacja  hydroforni  w  Rudce  jest 

zadaniem  zakończonym.  Także  należy  wykupić  sieci  wodociągowe  na 

poszczególne lata.  W rejonie ul. Reymonta tak jak sie
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 kanalizacyjna, dokumentacja zostanie opracowana na sieć wodociągową. 

Pan W. Putyrski stwierdził, że w części ul. Reymonta jest wykonana koncepcja 

kanalizacji deszczowej wraz drogami.  Opracowania te wymagają opracowania 

nowego, gdyż minął już termin ich aktualizacji. 

Pani G. Wiśniewska stwierdziła, że powinna być zachowana kolejność, najpierw 

buduje się  deszczówki,  kanalizację  sanitarną i  wodociągową a potem drogi. 

Stwierdziła,  że  kolejna  inwestycja  to  budowa sieci  wodociągowej  w Rudce, 

zadanie to ZIK sam wykonuje. Zadanie jest kontynuowane, wykonane ma być 

5,5 km sieci, na dzisiaj jest do zrobienia 1,4 km. Kolejne zadanie to wykonanie 

studni głębinowej na stacji uzdatniania wody, to w tym roku wykonany zostanie 

projekt  techniczny,  a  realizacja  zadania  nastąpi  w  2016  r.   Doszło  zadanie 

budowa sieci wodociągowej do boiska sportowego w Białej.  Sieć długości 610 

m.  Kolejne  zadanie,  które  doszło  to  budowa  sieci  wodociągowej  przy  ul. 

Wieleńskiej, sieć będzie długości ok. 700 m. Zadanie zostanie wykonane w tym 

roku. Sieć tą wpisano do wykonania gdyż sieć obecna biegnie po prywatnych 

posesjach. Jest konieczność przełożenia sieci.  Jest także wykonanie mniejszego 

zadania tzw. połączenie sieci w ulicy i osiedlu Poniatowskiego. Jeśli chodzi o 

infrastrukturę  kanalizacji  deszczowej,  to   zostanie  wykonane  zadanie  w  ul. 

Grottgera  i  Chopina.  Zgodnie  z  planem  nastąpi  likwidacja  wylotów 

odprowadzające  wody  deszczowe,  ZIK  jest  zobowiązany  do  zakładania 

separatorów na wylotach. Zadanie zostanie wykonane w ul. Rzecznej wylot 14 

i 13 oraz w ul. Łąkowej. 

Radny R. Wilant zadał  pytanie odnośnie kolektora we Wrzącej   czy zostanie 

podłączony do istniejącej oczyszczalni na Osińcu.

Pani G. Wiśniewska stwierdziła, że tak. 
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Radny R. Wilam stwierdził, że zamontowane pompy w Białej na ul. 22 Lipca się 

zapychają. 

Pani G. Wiśniewska stwierdziła, że pompy w Białej zostaną skontrolowane. Sieć 

została dopiero wybudowana, trudno teraz mówić, co się dzieje. Poinformowała, 

że  nowo  przepompownia  we  Wrzącej  będzie  zaprojektowana  na  przyjęcie 

ścieków ze Stobna i z pozostałej wsi Wrząca. 

Radny W.  Perski  stwierdził,  że  plan jest  bardzo ambitny jak ten plan i  jego 

realizacja będzie skutkowała na taryfach cen za wodę i ścieki w roku 2016. 

Pani  G.  Wiśniewska  stwierdziła,  że  na  pewno  będzie  skutkowało,  będzie 

naliczony podatek od nieruchomości na nowe rzeczy, wzrost będzie do 3 %. W 

chwili obecnej są na etapie realizacji dużego przedsięwzięcia na kwotę 100 tys., 

jest  to  system  monitorowania  związków  azotowych  w  ściekach.   Został 

odnowiony  park  samochodowy  przedsiębiorstwa.  Zakupiony  został  ciągnik 

i samochód.  Zaplanowane zadania są jeszcze przed przetargami, przetargi dużo 

zmieniają. Planem spółki jest rekultywacja wysypiska.  

Komisja  jednogłośnie  wyraziła  opinię  pozytywną  do  projektu  uchwały. 

Głosowało 10 radnych. 

Ad. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego ( Załącznik do zarządzenia Nr 

57/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2015 r. stanowi załącznik do 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2014 r).
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Skarbnik Gminy Trzcianka stwierdziła, że informacje o mieniu gminy dołącza 

się w sprawozdaniu z wykonania budżetu.  W  informacji jest uwzględnione 

czym gmina dysponuje, jakie są to wartości, jakie liczby, jaka powierzchnia. Są 

to  ceny  księgowe,  aktualizację  cen  ogłasza  Minister  Finansów.  Gmina  jest 

zobowiązana poinformować jakie zmiany mienia nastąpiły w ciągu roku, ile np. 

gruntów ubyło ile przybyło. Musi wykazać środki trwałe   przyjęte na majątek 

gminy.  Informacja  zawiera  dane  dotyczące   przysługujących  jednostce  praw 

własności. Także dane inne niż prawa majątkowe jak dane dot. o użytkowaniu 

wieczystym,  wierzytelnościach,  udziałach  w  spółkach,  akcjach.  Dane 

o  zmianach  w  stanie  mienia  komunalnego.  Dane  o  dochodach  uzyskanych 

z  tytułu  wykonywania  prawa  własności  i  innych  praw  majątkowych  oraz 

z wykonania     i posiadania. Spółki gminne, w tym roku zgodnie z prawem, 

mają badanie bilansu.   Jest sporządzony wykaz rozpoczętych inwestycji.

Przewodniczący komisji zadał pytanie, o co chodzi z udziałami „Mój sklep”.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że  sprawa się ciągnie od ładnych paru lat. Z mocy 

prawa udziały, które widnieją na papierze zostaną zlikwidowane. 

Ad. 6. Informacja o możliwości pozyskania środków  europejskich.

Pan W. Putyrski stwierdził,  że w latach 2014 – 2020 fundusze unijne będą dla 

Gminy Trzcianka możliwe do pozyskania przede wszystkim z 3 podstawowych 

źródeł, tj:

1. WRPO 2014+ (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) z alokacją 

środków unijnych wynoszącą prawie 2,45 mld euro.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (8,6 mld euro).

3. Program Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld euro).
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Dotacje  w  WRPO  2014+  będą  dostępne  przede  wszystkim  w  ramach 

Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI), w którym alokacja środków 

unijnych  planowana  jest  na  poziomie  przeszło  114 mln  zł.  Do  POSI  należą 

następujące  miasta  i  gminy:  Piła,  Wysoka,  Ujście,  Trzcianka,  Szydłowo, 

Krajenka,  Kaczory.  W przeliczeniu  na  liczbę  ludności  „udział”  Trzcianki  w 

alokacji środków POSI wynosi przeszło 20,2 mln zł. Taki podział środków ma 

jedynie zobrazować wysokość dotacji i w żadnym przypadku środki nie będą 

„dzielone” na poszczególne gminy wchodzące w skład POSI.  Inwestycje,  na 

które będzie można otrzymywać dofinansowanie muszą mieć istotne znaczenie 

dla całego regionu.

W chwili obecnej trwają prace nad uszczegółowieniem WRPO 2014+ oraz 

uzgodnieniem  listy  projektów  podstawowych  i  rezerwowych  w  POSI.  Ze 

środków  POSI  gmina  Trzcianka  planuje  realizować  następujące  projekty 

(projekty podstawowe):

1. Wsparcie  rozwoju  elektronicznych  usług  publicznych,  szczególnie  w 

relacjach administracja - obywatel (dotacja 170 tys. zł ).

2. Modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  oraz 

wymiana infrastruktury na energooszczędną (6.970 tys. zł).

3. Poprawa  infrastruktury  drogowej  łączącej  jednostki  osadnicze  POSI, 

podnosząca jego spójność  komunikacyjną i  bezpieczeństwo (1.955 tys. 

zł).

4. Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego POSI, wspierające 

integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i 

podmiejskich obszaru (839,8 tys. zł).

5. Budowa spójnego systemu rozwoju infrastruktury turystycznej POSI i jej 

promocji (180 tys. zł).



8

6. Rozwój  infrastruktury  zapewniającej  na  terenie  POSI  zwiększenie 

dostępu  do  usług  w obszarach  opieki  geriatrycznej,  paliatywnej  i 

długoterminowej (425 tys. zł).

7. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych (9.605 tys. zł).

8. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, 

w zakresie dostępu do usług społecznych (85 tys. zł).

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina  czyniła  będzie 

starania  w pozyskaniu  środków pomocowych  na  inwestycje  w  tworzenie, 

ulepszanie  i  rozwijanie  podstawowych  usług  lokalnych  dla  ludności 

wiejskiej,  w  szczególności  rekreacji  i  kultury  wraz  z  powiązaną 

infrastrukturą  (np.  zakończenie  modernizacji  świetlic  wiejskich  poprzez 

Lokalne Grupy Działania) oraz infrastruktury technicznej, w szczególności 

drogowej  (budowa  i  modernizacja  dróg  lokalnych  oraz  infrastruktury 

towarzyszącej).

Innymi  priorytetami  w  pozyskiwaniu  środków  pomocowych  są  m.in. 

następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa i modernizacja obiektów sportowych (np. boisko z bieżnią przy 

SP  Nr  2  w Trzciance,  boiska  typu  Orlik  przy  Zespole  Szkół  na  ul. 

Sikorskiego – wspólnie z Powiatem ).

2. Przebudowa i modernizacja dróg lokalnych.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w ramach aglomeracji Trzcianka.

Trzcianka, wraz z Białą, Radolinem, Teresinem, Straduniem i Smolarnią tworzy 

w  zakresie  gospodarki  ściekowej  tzw.  Aglomerację  Trzcianka.  Równoważna 

Liczba  Mieszkańców  w aglomeracji  przekracza  10.000  i  w  związku  z  tym 



9

możemy starać się o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej 

ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko (program krajowy).

Kiedy, w jakiej wysokości oraz na jakie projekty będziemy mogli uzyskać 

dofinansowanie  będzie  wiadomo  po  uszczegółowieniu  i  zatwierdzeniu 

programów operacyjnych. Można się spodziewać, że będzie to nie wcześniej niż 

pod koniec bieżącego roku.

Ad. 7. Pismo  Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Edwarda Joachimiaka  dot. 
współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim – wypracowanie stanowiska 
komisji. 

Przewodniczący  komisji  odczytał  pismo  dot.  współpracy  z  powiatem 

czarnkowsko-trzcianeckim od Przewodniczącego Rady Miejskiej skierowane do 

Przewodniczącego Komisji Gospodarczej w sprawie wypracowania stanowiska 

komisji na tematy dróg, chodników, rozwoju gospodarczego i inwestycji.  Pismo 

stanowi  załącznik  do  protokołu.   Stwierdził,  że  jeśli  chodzi  o  ocenę  stanu 

obecnego,  to  otrzymał  od  Kierownika  Putyrskiego  informację  z  poprzedniej 

kadencji  dotyczącą współpracy z powiatem. Poinformował,   że w roku 2011 

nastąpiła przebudowa drogi powiatowej do Smolarni, pomoc gminy wynosiła w 

kwocie  127 tys.  Przebudowa drogi  powiatowej  do Stradunia ,  pomoc gminy 

miała wynosić 87 tys. Inwestycja  nie została zrealizowana  i pomoc gminy nie 

została przekazana.  W roku 2012 i 2013 nie było wspólnych inwestycji. W roku 

2014  była  pomoc  gminy  przy  wykupie  nieruchomości  na  poszerzenie  pasa 

drogi  powiatowej  do  Stradunia  w  kwocie  16  tys.  zł.  Odbyła  się  budowa 

chodników wzdłuż dróg powiatowych w Białej, Smolarni i Nowej Wsi  gmina 

przekazała po 50 tysięcy na każdy z chodników. W planie budżetowym na rok 

2015 jest  zapisana budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych we wsiach 
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Pokrzywno i Nowa Wieś jest zapis po 50 tys. na każdy chodnik. Jest zapis – 

projekt  techniczny na ścieżkę pieszo-rowerową tzw. Pętle Trzcianecką udział 

gminy wyniesie  25  tys. zł.  Zadał pytanie, czego należy oczekiwać od powiatu 

w ramach wspólnych Inwestycji.  

Radny W. Perski stwierdził, ze należy oczekiwać wybudowanie drogi wraz ze 

ścieżką do Stradunia. 

Radny  Robert  Szukajło  stwierdził,  że  w  budowę  tej  drogi  muszą  być 

zaangażowane środki zewnętrzne,   dalszym ciągu czeka się  na wytyczne,  na 

narzędzia aby ze środków skorzystać. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  ostrzega  przed  przekazywaniem  środków 

gminnych. Oni powinni robić na swoim terenie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że gmina nie ma wiedzy ile środków powiat 

przekaże na realizację zadań w naszej gminie. Powiat powinien robić to, co do 

niego  należy,  natomiast  gmina  przekaże  środki  wtedy,  gdy  podjęte  zadanie 

inwestycyjne  przez  powiat  będą  poszerzane  a  te  zadania  poszerzane  będą  w 

zakresie gminy. Podał przykład Sali sportowej w Trzciance.  

Burmistrz  Trzcianki    sądzi,  ze  na  organizowanym  spotkaniu  będzie 

przedstawiciel powiatu i przekaże pewne informacje, co powiat planuje. 

Radny  Józef  Łastowski  stwierdził,  że  najważniejsze  jest  to  aby  powiat 

poinformował, co chce u nas robić. 
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Radny Robert Szukajlo stwierdził, że w poprzednich kadencjach, powiat wraz z 

gminą  Czarnków wykonywali  bardzo dużo chodników,  dróg z  zadania  drogi 

lokalne zwiększające bezpieczeństwo. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  droga  do  Stradunia  od  Trzcianki  -  koszt 

samego  asfaltu  wynosi  4  miliony  zł.   Powiedział,  że  jeśli  boisko  będzie 

ogólnodostępne  dla  mieszkańców  naszej  gminy,  to  można  włączyć  się  w 

realizacje zadania. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  z  wypowiedzi  nauczycieli  wf  można 

wywnioskować, że nie potrzeba kolejnego Orlika.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  wszystko  zależy,  co  zaprojektuje  powiat, 

może  być  tylko  boisko  do  piłki.  Mieszkańcy  ul.  Fabrycznej  wnioskują 

o wybudowanie boiska, młodzież nie ma gdzie grać w piłkę. Gminę interesuje 

budowa  boiska  pod  potrzeby  mieszkańców.  Orlik  wiąże  się  z  ponoszonymi 

wydatkami w okresie późniejszym. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jeśli  budowane  boisko  przez  powiat 

będzie ogólnodostępne to gmina może dołożyć środki własne. 

Radny  Zygmunt  Czarny  stwierdził,  że  nie  rozumie  dlaczego porusza  się  ten 

temat. Z tą inicjatywa wyszedł pan Przewodniczący Rady i nakazał rozpatrzyć 

nam  6  punktów,  jakie  korzyści  będzie  miała  gmina,  dla  niego  jest  to 

niezrozumiałe.  Należy opracować jakiś materiał. 

Przewodniczący komisji powiedział, że temat ten wynika z planu pracy Rady 

Miejskiej, który Rada uchwaliła. Poinformował, że będzie to pierwsze spotkanie 
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na  Radzie  z  udziałem   radnych  powiatowych,  też  jest  za  tym,  aby  się  nie 

wychylać ale należy czekać, o czym będą informować Radni powiatowi.

Pan Witold Putyrski stwierdził, że reguły są proste albo gmina daje środki albo 

nie, i nie będzie miała inwestycji. Znajdą taką gminę, która da środki. Należy 

dołożyć, bo takie są realia.

Burmistrz Trzcianki  stwierdził, że na sesji wysłuchamy to, co zamierza zrobić 

Powiat w naszej gminie.  Będą padały propozycje i kierunki współpracy a także 

koszty.  Jesteśmy przed uchwaleniem WPI więc pewne zadania możemy jeszcze 

wpisać  do realizacji  z  naszej  strony.   Na dzień  dzisiejszy  należy  rozmawiać 

o pracy hali widowiskowo-sportowej w Trzciance, nie mamy jeszcze efektów 

pracy Zespołu powołanego do oceny pracy i funkcjonowania jednostek kultury 

na terenie naszej gminy. Ta także będzie wspólne zadanie. Projektujemy  ścieżkę 

pieszo-rowerową do Stradunia, to także będzie wspólne zadanie. Jest mowa o 

boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance. 

Dodał, że nie można dopuścić do takiej sytuacji, że obowiązek powiatu polegać 

będzie  na  tym,  że  my  będziemy  robić  na  waszej  gminie  jeśli  dacie  nam 

pieniądze.  Warto  wysłuchać  jakie  są  plany  inwestycyjne  Powiatu  na  naszej 

gminie.   Od  dwóch  lat  zgłaszana  była  budowa  drogi   od  Łomnicy  do 

Pokrzywna, droga jest złej jakości w związku z wywozem śmieci na wysypisko. 

Jest określony kierunek współpracy z powiatem i na tym można bazować. 

Przewodniczący komisji stwierdził,  że  należy napisać w stanowisku to, co było 

i należy dopisać, że jesteśmy zainteresowani współpracą. Pewne inwestycje jak 

Pętla  Trzcianecka  są  w   fazie  uzgadniania.   Także  uzgadniana  jest  ścieżka 

pieszo-rowerowa.  Także  uzgadniane  jest  boisko wielofunkcyjne  w Trzciance. 

Jest współpraca odnośnie budowy chodników na wsi przy drodze powiatowej. 
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Można też zapisać promowanie wspólnych terenów inwestycyjnych z powiatem. 

Stwierdził,  że jest oceniany stan taki jaki jest. Prace możliwe do realizacji to 

budowa  chodników  przy  drogach  powiatowych,  boisko  i  pętla  trzcianecka- 

budowa ścieżek rowerowych. Na razie jest opracowywany projekt techniczny 

ścieżki,  jeśli chodzi o dalsze działania, to nie ma żadnych ustaleń. Dodał, że na 

bazie  protokołu  i  uzgodnieniu  z  radnym  R.  Szukajło  zostanie  opracowane 

stanowisko w tej sprawie komisji, które zostanie rozdane przed sesją radnym. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  promowanie  wspólnych  terenów 

inwestycyjnych  z  powiatem to  takim zadaniem powiat  się  nie  zajmuje.  Jest 

inicjatywa powiatu i Forum Gospodarczego o stworzenie stref ekonomicznych. 

Nie ma zainteresowania ze strony przedsiębiorców.  

Pan Witold Putyrski - jeśli chodzi o ścieżkę pieszo-rowerową, to umowa jest 

podpisana, gmina przeznacza 25 tys. zł.  Opracowana jest dokumentacja. 

Ad.8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

1. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-

2030;
Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  zmiana  podyktowana  została 
zmianami  zaproponowanymi  na  najbliższą  sesję.   W wyniku  zmian  w 
budżecie zwiększeniu uległy: 

1. dochody o 657.059,00 zł,
2. dochody bieżące o 657.059,00 zł, 
3. wydatki o 697.761,00 zł,
4. wydatki bieżące o 688.909,00 zł,
5. zmniejszono nadwyżkę o kwotę 40.702,00 zł,
6. wprowadzono wolne środki w wysokości 40.702,00 zł. 
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         Po przeanalizowaniu kształtowania się dochodów i wydatków na lata   
2013-2015 dokonano korekty wydatków bieżących i majątkowych na lata 2016-
2020 w następujący sposób dokonano zwiększenia wydatków należących 
zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe w roku 2016 o 3.000.000 zł w 
latach 2017, 2019, 2020 o 2.000.000,00 zł.  W roku 2016 zwiększono wydatki 
na obsługę długu o 214.500,00 zł,  a w roku 2017 – 30.350,00 zł.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

b) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  zwiększono  plan  dochodów  w  tym  opłata 
targowa na kwotę 7.500,00 zł, oraz za odszkodowanie za kradzież w Ośrodku 
Bajka  na  kwotę  4.180,00  zł.  Zwiększono  plan  wydatków  na  dotację  dla 
Rejonowego  Związku  Spółek  Wodnych  na  konserwacje  i  remonty  rowów 
melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.  W dziale 600 w planie 
wydatków  wprowadza  się  zmianę  nazwy  zadania  aktualizacja  projektów 
technicznych drogowych na PT drogi w Siedlisku na kwotę 5.500,00 zł. W tym 
dziale zmniejsza się plan wydatków na kwotę 19.800,00 zł. Także się zwiększa 
plan  wydatków  na  kwotę  48.400,00  zł   z  przeznaczeniem  na  pt-  ścieżka 
rowerowa  od  jeziora  Sarcz  do  jeziora  Logo  oraz  oznakowanie  drzew  do 
wycinki. Przeznacza się kwotę 20.400,00 zł na pt dróg Jesionowa, Jarzębinowa, 
Jaworowa. Prosiła o dopisanie drogi Chopina oraz o  zmniejszenie o 18.400 zł 
plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg. W dziale 700 zwiększa się plan 
wydatków  o  kwotę  11.680,00  zł  z  przeznaczeniem  na:  remont  obiektów 
gminnych 4.180,00 zł, remont zadaszenia na targowisku 7.500,00 zł.  W dziale 
750 przenosi się kwotę między paragrafami 1.109,00 zl. W dziale 758 zmienia 
się przeznaczenie środków rezerwy celowej na dotacje na realizacje programów 
profilaktycznych  w  wysokości  15  tys.  zł.  Na  wniosek  dyrektorów  szkół 
wprowadza się przeniesienia między paragrafami. W przedszkolach zmniejsza 
się kwotę wydatków na remonty przedszkoli. Zaplanowano wydatki  2.500,00 
na projekt przebudowy instalacji cieplnej wody użytkowej w Przedszkolu nr 2. 
Zaplanowano  15  tys.  na  realizację  programów  profilaktyki  zgodnie  z 
Programem  Narkomanii.  W  dziale  900  w  planie  wydatków  w  kwocie 
147.768,00  na  gospodarowanie  odpadami  przeznacza  się  62.000,00  zł  na 
rekultywację  składowiska  oraz  85.768,00  zł  na  zarządzanie  składowiskiem. 
Zmniejsza  się  o  10.200,00 plan  wydatków na  zimowe utrzymanie  dróg.  Dla 
Muzeum  przeznacza  się  30  tys.  zł  na  wykonanie  remontu  elewacji. 
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Zaplanowano wydatki na budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Biernatowo 
w wysokości 8.852,00 zł w tym 150,00 zł na środki z funduszu sołeckiego w 
Biernatowie.  Zwiesza  się  plan  38.702  zł  plan  wolnych  środków.   Także 
wprowadza się zmiany w funduszach sołeckich.  
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

c) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów;

Skarbnik Gminy stwierdziła, że w budżecie na 2015 r. zaplanowano zaciągnięcie 
kredytu  w  wysokości  2.706.431  zł.  Przeznaczony  zostanie  on  na  spłatę 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów. Do spłaty w tym roku 
zaplanowano kwotę 5.309.800,72 zł.  zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
jednostki samorządu teryt. Mogą zaciągać kredyty i pożyczki między innymi na 
spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek.  Stwierdziła,  że  bez 
zaciągnięcia  kredytu  istnieje  obawa  niezrealizowania  zaplanowanych  zadań. 
Planowany  do  zaciągnięcia  kredyt  spłacony  zostanie  w  latach  2017-2019. 
Przewidywany  koszt  obsługi  przy  obecnej  wysokości  WIBOR  3M-  1,76  i 
spodziewanej marży banku wyniesie 421.589,00 zł. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

d) zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek 
budżetowych,  które  gromadzą  dochody  na  wydzielonym  rachunku, 
źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu 
sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i 
ich  zatwierdzania  zmienionej  uchwałą  Nr  LXVI/502/14  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany 
uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 
2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek  budżetowych, 
które  gromadzą  dochody  na  wydzielonym  rachunku,  źródeł  tych 
dochodów i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu  sporządzania  planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  utworzono  w  szkołach  i  gimnazjach 
prowadzonych  przez  gminę  Trzcianka  wydzielony  rachunek  dochodów 
własnych, dodaje się do wykazu Przedszkole nr 4 do prowadzenia wydzielonego 
rachunku. Ma to związek z przyjęciem przez dyrektora przedszkola w trwały 
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zarząd  budynku  przedszkola  wraz  z  mieszczącym  się  w  nim  lokalem 
mieszkalnym.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

e) zmiany  uchwały  Nr  IV/21/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29 
stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, zmienionej 
uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2015 
r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2015 rok;

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  projekt  uchwały  zakłada  zmianę  nazwy 
zadania wskazanego w poz. 9 załącznika do uchwały – dotacja na realizację 
programów profilaktycznych, umożliwi to zastosowanie różnych form jego 
realizacji. 

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
f)   zmiany uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 26 
czerwca  2014  r.  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016;

Projekt uchwały został omówiony na początku posiedzenia. 
g) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 

Trzcianki w obrębie geodezyjnym Siedlisko;
Burmistrz Trzcianki stwierdził,  ze  uchwała została już podjęta wcześniej ale 
zgodnie za rozstrzygnięciem Wojewody, który zalecił dopisanie par. 12 o treści: 
„W  zakresie  granic  i  sposobu  zagospodarowania  terenów  podlegających 
ochronie,  ustalonych  na  postawie  odrębnych  przepisów ujawnia  się,  że  cały 
obszar  objęty  jest  położny  w  obrębie  udokumentowanego  złoża  węgla 
brunatnego nr WB450.”
 Radny  M.  Łuczak nie  uczestniczył  w głosowaniu.  Komisja  wyraziła  opinie 
pozytywna: za 9, wstrzymało się 0, przeciwko 0. 

h) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia;
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  na  wniosek  Pastora  Kościoła 
Zielonoświątkowego  opracowuje  się  ten  miejscowy  plan  zagospodarowania 
ternu, gdzie obecnie znajduje się kościół Zielonoświątkowy
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

i) uchylenia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lipca 
2014  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LIX/437/14  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie konkursu „Piękna Wieś” i 
zasad jego przeprowadzania;

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

i) uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia   29  marca  2001  r.  w  sprawie  udostępnianie  nieruchomości 
komunalnych  w  celu  umieszczania  reklam,  zmienionej  uchwałą  Nr 
XL/274/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/333/2001 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
29  marca  2001  r.  w  sprawie  udostępnianie  nieruchomości 
komunalnych w celu umieszczania reklam.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  zż  projekt  uchwały  przygotowany  został  w 
związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody, który wykazał, że ustalenia 
zawarte w podjętej uchwale na ostatniej sesji winny być zapisane w Zarządzeniu 
Burmistrza a nie uchwały Rady Miejskiej.   

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w glosowaniu: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymało się 0. 

Ad.9. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

Nie wniesiono   spraw do komisji. 

   Ad. 10. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący komisji zapoznał z realizacją wniosków zgłoszonych na 
ostatnim posiedzeniu, nikt do przedstawionych odpowiedzi nie wniósł uwag. 
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   Ad. 11. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

Pan Witold Putyrski stwierdził, że w okresie od ostatniej informacji do dzisiaj na 

terenie gminy:

1. zakończono  i  odebrano  roboty  budowlane  związane  z  przebudową 

nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Lelewela w Trzciance;

2. trwają prace związane z przebudową nawierzchni na ul. Żwirowej;

3. zakończono i odebrano budowę chodnika na ul. Wieleńskiej w Trzciance;

4. zakończono i odebrano budowę zjazdu z ul. Łomnickiej na ul. Jagodową 

w Trzciance;

5. zakończono  postępowanie  i  podpisano  umowę  na  naprawę  drogi  do 

Rychlika;

6. zamontowano i odebrano 3 lampy solarne – dwie na ścieżce na cmentarz 

komunalny i jedną na przystanku autobusowym przy trasie do Siedliska;

7. zakończono i odebrano roboty polegające na przebudowie oświetlenia na 

os. 30-lecia;

8. trwają prace projektowe oświetlenia parkingu w rejonie ul. Kościuszki i 

Wiosny Ludów.

Zaangażowanie  wydatków  majątkowych  na  dzień  20.04.2015r  roku 

przekracza 36% kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na bieżący rok 

w budżecie.

   Ad. 12.Wolne wnioski i zapytania.

Radny Krzysztof Jaworski poinformował, że  Nasza gmina zakwalifikowała się 
do kolejnego etapu na realizację projektu PZU Trasy Zdrowia. 
Efektem końcowym projektu ma być powstanie mini kompleksu rekreacyjno-
sportowego, którego centralnym elementem będzie wytyczona, oznakowana i 
wyposażona w proste instalacje - trasa do bezpiecznego uprawiania sportu na co 
dzień.
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   Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała            Przewodniczący komisji

Maria Boduszek  Tomasz Michał Tomczak


