
P r o t o k ó ł  Nr 11/15

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi z 28 października 2015 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.  
W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pan Mariusz Łuczak, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
4) pani Agnieszka Ciemachowska kierownik referatu UM Trzcianki.
 
Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Wincenty Kilian.  

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej.
3.  Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Radni nie mieli uwag. Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację. 

Ad 2) Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej.

W imieniu pani L. Czernieckiej członka Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej,  radny M. Łuczak przedstawił  informacje odczytując przygotowane 
przez panią L. Czerniecką materiały, jak w załączniku do protokołu. 

 Ad 3) Analiza materiałów na sesję.

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 
2016 – 2023.



Burmistrz K. Czarnecki przypomniał, że dyskusja nad WPI trwa od 2014 roku 
i jest to jej uwieńczenie. W WPI wskazano kierunki i zadania, które planuje się 
wykonać w najbliższym czasie, ze środków własnych, ale i zewnętrznych. Są to 
ambitne  i  realne  plany.  Na  tą  chwilę  jednak  nie  wiadomo,  jakie  programy 
zostaną  uruchomione  i  jakie  kwoty  wsparcia  będą  możliwe  do  uzyskania. 
Bardziej gwarantowane są środki z POSI i zadania planowane z tych środków 
do  realizacji.  Komisja  Gospodarcza  zaproponowała,  aby  co  dwa  lata 
weryfikować plan, po dyskusji nad możliwościami pozyskania środków. 
-  Rozbudowa cmentarza komunalnego to zadanie,  którego koszt  gmina  musi 
ponieść w 100% i wykonanie do sierpnia 2016 r.
-  Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych – zadanie narzucone przez 
Wojewodę, które musi być zrealizowane do 2019 r. Kosztorys na ok. 1.600.000 
zł. 
-  Na  budowę  dróg  na  terenach  wiejskich  zaplanowano  2.900.000  zł,  nie 
wskazując  konkretnych  zadań  i  miejscowości.  Już  800.000  zł  z  tej  puli 
przeznacza się dla Powiatu, ponadto ma być złożony wniosek na budowę drogi 
od Stradunia do Smolarni. 
- Budowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Trzcianka – również nie 
wskazano konkretnych zadań, ale dotyczy to kanalizacji, oświetlenia, dróg. 
- Budowa kanalizacji deszczowej na os. Kwiatowym – na zadanie w tym roku 
rozstrzygnięto przetarg i roboty już powinny być wykonywane. 
- Budowa parkingu na ul. Wiosny Ludów również jest już po przetargu. Roboty 
będzie realizowała firma realizująca modernizacje ul. Kościuszki. 
-  Budowa  dróg  –  zobowiązanie  wobec  SMLW,  która  wykonała  ¾  wydając 
środki własne na infrastrukturę gminną na os. Poniatowskiego. Gmina powinna 
dokończyć to zadanie na pozostałych terenach osiedla. 
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - zadanie ujęte w POSI, 
a planuje się wykonać ambitny plan, tj. termomodernizacja Szkół w Łomnicy. 
Białej. Przedszkola w Trzciance (3).
-  Rewitalizacja  pl.  Pocztowego –  zadanie  planowane do wykonania  z  POSI, 
łącznie z terenami przyległymi. 
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum nr 2 
– zgłoszono te zadania do POSI, do którego zgłoszono również boisko w Białej. 
-  Budowa ścieżek  rowerowych (alternatywne drogi  dojazdowe)  –  zadanie  to 
miałoby polegać na połączeniu istniejących ścieżek rowerowych. 
- Budowa sali widowiskowo-kinowej, która spełniałaby wiele funkcji, tj. narady, 
konferencje, wystawy, sztuki teatralne, imprezy lokalne. 
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-  Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  –  planuje  się  wymianę  na  oświetlenie 
LED. Poprzednie umowy uniemożliwiają wcześniejsze prace w tym zakresie, 
gdyż spłacane są jeszcze poprzednie zadania. 
- Budowa budynku socjalnego komunalnego – jest pokazana potrzeba budowy 
mieszkań socjalnych. 
-  Wykup  nieruchomości  to  zadanie  realizowane  w  trybie  ciągłym,  jest  to 
realizacja  przepisów,  które zobowiązuje  gminę,  po przekształceniu  terenu na 
działki budowlane, do wykupu terenu pod drogi. 
-  Budowa  pływalni  –  zadanie  wpisano  w  zamian  za  planowaną  budowę 
obwodnicy.  Zadania  tego  gmina  nie  może  udźwignąć.  Wcześniej  należy 
przekonać Sejmik Woj. Wlkp. i przygotować tereny pod budowę obwodnicy. 
Do momentu wpisania obwodnicy do planu wojewódzkiego nie ma szans na jej 
realizacji, dlatego w zamian wpisano budowę pływalni. 

Radny Z. Czarny pytał o budynek socjalny i planowane wydatki na 2021 r.  
w wysokości 3 mln zł, w kontekście posiadania budynku po byłym internacie 
i  jego  adaptacji  na  mieszkania  socjalne.  Jaka  byłaby  wartość  pomieszczeń, 
gdyby  ktoś  zobowiązał  się  do  własnego  remontu?  Brakuje  mieszkań,  a  tam 
ludzie sami zagospodarowaliby budynek. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  przypomniał,  że w 2014 r.  podjęto takie próby,  aby 
zagospodarować  internat  na  23  mieszkania.  Ogłoszono  nabór  chętnych,  
z  zapewnieniem  dozoru  budowlanego  ze  strony  gminy.  Zgłosiła  się  jedna 
rodzina.  Gmina  pozbywa  się  mieszkań  komunalnych,  ale  musi  posiadać 
mieszkania socjalne. 
Na pytanie R. Wilanta, Burmistrz wyjaśnił, że planuje się budowę boiska przy 
Szkole w Białej, gdyż zaistniała możliwość dopisania tego boiska w rezerwie. 
Może  to  zadanie  być  realizowane  tylko  wtedy,  kiedy  inne  gminy  zgłoszą 
podobne zadanie z POSI, ale nie ma takiej chęci. 

Radny A. Hałuszka pytał  czy pływalnia nie  mogłaby być planowana,  np.  na 
2018 r. Zwrócił również uwagę na budowę boiska przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 
2. Zaproponował dopisać do wskazanych zadań budowę sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 3, wyjaśniając, że typowej sali gimnastycznej nie ma  
w rejonie. Na taką infrastrukturę Wojewoda daje dofinansowanie,  na budowę 
pływalni do 2018 r. również. Prosił o ustosunkowanie się do stanowiska Komisji 
Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w zakresie  dopisywania  zadań  pod  tzw.  kreską, 
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które byłaby realizowana w przypadku braku możliwości  realizacji  głównego 
zadania. 

Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że Komisja Gospodarcza zaproponowała 
aktualizację  WPI  co  dwa  lata,  a  w  miarę  potrzeby  co  roku.  Są  założenia 
realizacji  zadań,  ale nie ruszają  programy i  wszystkie zadania  zapewne będą 
przesuwane w czasie.  W zasadzie  nie  powinno być przyjęte  WPI,  kiedy nie 
wiadomo, w jakim czasie, jaki program ruszy. 

Radny J. Łastowski ocenił, że WPI jest efektem całorocznej dyskusji i nie było 
uwag, co do dużych inwestycji, Wniosek pana A. Hałuszki wpływa w ostatnim 
momencie  i  trudno  wcisnąć  w  podzielone  już  kwoty.  Po  tych  wszystkich 
dyskusjach wiadomo, o czym należy na przyszłość pamiętać, ale przyjąć WPI 
w takim kształcie. 

Radny  A.  Hałuszka  zwrócił  uwagę,  że  z  pisma,  które  otrzymał  w maju  br. 
wynikała  pozycja  dot.  budowy obwodnicy  dla  Trzcianki  oraz  budowa małej 
obwodnicy od strony zachodniej, kwota 11 mln zł od 2021 r. Obecny materiał 
zawiera,  w  tym  miejscu,  budowę  pływalni,  czyli  ten  materiał  żyje.  Na 
posiedzeniach komisji pokazane były możliwości pozyskania środków, chociaż 
źródła  mogą  być  inne.  Może  będzie  budowane  boisko  w Białej,  jeżeli  inna 
gmina będzie miała podobne zadanie, a może sala gimnastyczna będzie takim 
elementem. 
Dodał, że brakuje radnym informacji na temat możliwości pozyskania środków 
z POSI. Te najbliższe 5 lat to czas, w którym coś dla Trzcianki można ugrać, 
dlatego trzeba grać, trzeba próbować korzystać z różnych źródeł. 

Burmistrz K. Czarnecki podkreślił, że długo analizuje celowość wydatkowania 
środków  finansowych  i  wchodzi  w  zadania,  które  da  pewne  pozyskanie 
środków. Na ten czas nie wiadomo, jakie będą środki. 

Radny  A.  Hałuszka  zwrócił  uwagę,  że  inne  gminy  mają  bardziej 
uszczegółowione  WPI,  podobnie  było  w  poprzedniej  kadencji,  można  by 
również dopisać zadania pod kreską, które będą czekać na realizacje. 
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Radna J. Durejko zwróciła uwagę, że jak nie ma uszczegółowień, to jest większe 
pole manewru w momencie pojawienia się środków. Zbyt szczegółowe plany 
czasami są przeszkodą. 

Burmistrz podkreślił, że nie jest przeciwnikiem budowy sali gimnastycznej, ale 
sytuacja  pokaże,  jakie  będą  możliwości.  Czytając  zasady  WRPO  jest 
nastawienie  na  wsparcie  dla  większych  aglomeracji.  Pierwsze  zadania 
podstawowe  należy  wykonać  tj.  rekultywacja  składowiska  i  cmentarz, 
dokończyć ul. Kościuszki i os. Kwiatowe, a do termomodernizacji powinniśmy 
być przygotowani. 

Przewodniczący Komisji prosił o wyrażenie opinii w formie głosowania. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 1. 

Radny  J.  Łastowski  zaproponował,  w  imieniu  całej  komisji,  aby  zapisać 
wniosek:
Komisja wnioskuje o zapisanie w załączniku WPI, w poz. 14 budowa pływalni, 
zadania sala gimnastyczna. Powyższe przyjęto w głosowaniu: za 8, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  wywołana  kilkoma 
tematami, które wynikły w ostatnim czasie. Awaria pieca w SP w Przyłękach 
zmusza  do  wymiany  na  nowy.  Kwoty  przewidziane  na  część  projektu 
technicznego  pl.  Pocztowego  mają  być  rozdzielone  na  zadania  związane  
z pl. Pocztowym. Przesunięto wydatki na wykonanie odwodnienia na cmentarzu 
komunalnym. Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Chopina – SP Nr 2 musi 
mieć nowe przyłącze, a zadanie miało być wykonane w przyszłym roku, dlatego 
aby  zlecić  to  wykonawcy  obecnemu,  przeznacza  się  dodatkowe  środki. 
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, czyszczące. 
Radni nie mieli uwag.
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 
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3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Rychlik 2016 - 
2020.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  że uchwała jest z inicjatywy rady sołeckiej 
Rychlika.  Dokument  pomoże  pozyskiwać  środki  zewnętrzne,  dlatego  też 
określono plan oczekiwań i działań. 

Radna J.  Durejko dodała, że dobrze działające Stowarzyszenie na terenie wsi 
Rychlik będzie mogło starać się o pozyskanie środków i obecnie starają się  
o pozyskanie środków na budowę sali. Mają szansę na 95% dofinansowanie. 
Zdaniem radnej J. Durejko każde sołectwo powinno posiadać taki plan. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
i ustalenia jej przebiegu.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że taka uchwała jest potrzebna do wniosku 
o dofinansowanie przebudowy drogi od Smolarni do Stradunia. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta 
przyjmowanej  jako  podstawa obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze 
gminy Trzcianka na 2016 rok.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że jest to realizacja wniosku Komisji. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wzoru  formularza  informacji  
w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz formularza deklaracji 
na podatek rolny i podatek leśny.
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Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

7)  Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
środków transportowych. 
Burmistrz  wyjaśnił,  że  Minister  Finansów  określił  górne  stawki  podatku  od 
środków transportowych. Stawki były wcześniej  omawiane,  a obecnie można 
podjąć uchwałę, gdyż ukazały się przepisy obowiązujące. 

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 4) Sprawy wniesione do komisji.

Komisja otrzymała do wiadomości pismo ROL. 6845.1.12015.EP z 22.10.2015 
r. dot. odpowiedzi na wniosek Państwa Iwony i Władysława Sawaryn w sprawie 
zawarcia umowy dzierżawy bezprzetargowo. Pismo w załączeniu do protokołu. 

Radna  J.  Durejko  przypomniała,  że  Komisja  wnioskowała  o  zwolnienie  
z  obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  i  przygotowanie 
takiego projektu uchwały. 
Radna prosiła, aby wyjaśnić temat braku wniosku w terminie, bo z posiadanych 
informacji  wie,  że  wnioskodawca  był  w  tej  sprawie  w  Urzędzie.  Otrzymał 
informację, że nie ma szansy, w tej formie, przedłużenie umowy, stąd nie składał 
wniosku. 

Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  że  państwo  Sawaryn  złożyli  wniosek  
o  przedłużenie  w  styczniu  i  uzyskali  odpowiedź  informującą,  że  jest  forma 
przetargowa, chyba że będzie uchwała Rady. W piśmie jest mowa o zapisie  
w starych umowach, w których była mowa, że na 30 dni, przez wygaśnięciem 
umowy, można wystąpić o przedłużenie umowy. 
Pani A. Ciemachowska dodał, że otrzymała wniosek komisji o przygotowanie 
projektu uchwały. 

Radna J.  Durejko uzupełniła,  że  rolnicy  wiedzą,  że  umowy przedłużane są  
w formie  przetargowej.  Przyjmowali  ten  fakt,  ale  w niektórych przypadkach 
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powinien być wniosek o bezprzetargową formę. Krzywda stała się niejednemu 
rolnikowi, ale tematu nie rozwlekać, bo pozostało niewiele umów, na których 
zawarto programy, a jedynie pozytywnie odnieść się do wnioskodawców. 
Ad 5) Wnioski komisji.

Radny R. Wilant pytał o stary samochód pożarniczy w Siedlisku. 

Burmistrz odpowiedział, że po wymontowaniu dobrych części, które przydadzą 
się innym jednostkom, będzie kasowany. 

Radna  J.  Durejko  wnioskuje  o  wystąpienie  do  zarządcy  drogi  w  Siedlisku  
o sprawdzenie działania sygnalizacji świetlnej. 

Radny  W.  Kilian  wnioskuje  o  ustawienie  znaku  ostrzegawczego  „uwaga 
zwierzęta leśne” w terenie leśnym, na drodze 180, na trasie Siedlisko-Trzcianka.

Ad 6) Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji 
podziękował wszystkim i zamknął posiedzenie. 

       Protokolant Przewodniczący Komisji

Marzena Domagała        Wincenty Kilian
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