
P r o t o k ó ł Nr 12/15

z posiedzenia Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1630.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Aneta Wijatkowska kierownik biura RZSW.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji  pan  Wincenty  Kilian,  który  na  wstępie  przedstawił  porządek 
posiedzenia. 

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 10/15 z 21.10.2015 r. 
3. Spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych 

w Trzciance. 
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji:
    - wypracowanie propozycji do planu pracy Rady na 2016 r. 
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Radni nie mieli uwag. 

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu nr 10/15 z 21.10.2015 r. 
Nikt  uwag  nie  wniósł.  Protokół  nr  10/15  z  21.10.2015  r.  został  przyjęty 
jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad 3) Spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
w Trzciance. 

Przewodniczący Komisji prosił Kierownika biura RZSW o informację na temat 
działań w bieżącym roku i ewentualnych możliwościach dalszej współpracy. 



Pani Aneta Wijatkowska, kierownik biura RZSW, poinformowała, że plan na 
najbliższy rok został ustalony na podstawie wniosków, które zostały złożone do 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. Szczegółowe plany ustalane są, w kolejnym roku, 
na  spotkaniu  z  członkami  Spółki,  które  odbywa  się  na  przełomie  stycznia  
i lutego. 
W roku bieżącym RZSW na teren Trzcianki otrzymał dotację:
- 18.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- 6.954 zł z Urzędu Wojewódzkiego, 
- 54.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu 
   Wojewódzkiego,
- 6.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie,
- 20.000 zł z gminy Trzcianka. 
Na 2015 rok Spółka Trzcianka miała  zaplanowane wykonanie 26 km rowów 
melioracji  szczegółowej, a dzięki wspomnianym dotacjom udało się wykonać 
35,86 km. Wykonano rowy w: Stobnie 11,7 km, Radolinie 3,0 km, Trzciance 
3,0 km, Siedlisku 4,8 km, Górnicy 1,2 km, Rychliku 5,6 km, Rudce 1,1 km, 
Niekursku 0,4 km, Przyłękach 1,1 km, Biernatowie 0,7 km, Nowej Wsi 0,35 km, 
Runowie 2 km, Straduniu 0,86 km. 
Na przyszły rok planuje się wykonanie rowów we wsiach Straduń, Biernatowo, 
Przyłęki, Nowej Wsi i Białej. 
Pani A. Wijatkowska zwróciła uwagę, że z płaceniem składek przez rolników 
jest różnie, nie można wyegzekwować wszystkich, ale są prowadzone działania 
i rozmowy z rolnikami oraz poprzez firmę windykacyjną, dlatego sytuacja ze 
ściągalnością się poprawia.  Dodała, że większość pracowników zatrudnionych 
jest  na  umowach  zlecenia,  poza  jednym  pracownikiem,  dlatego  jako 
pracodawca, w okresie zimowym nie ponosi kosztów. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że działalność Spółek Wodnych na terenie 
naszej gminy, w ostatnim latach jest zauważalna. 

Radna  J.  Durejko  przypomniała,  że  wcześniej  Spółki  otrzymywały  z  gminy 
40.000 zł, a teraz kwota zmalała do 20.000 zł. Dlatego należy pamiętać o tym 
przy zatwierdzaniu budżetu na 2016 r.  i  może uda się  zwiększyć dotację do 
40.000 zł. W projekcie budżetu na 2016 r. jest 20.000 zł. 

Radny A. Hałuszka prosi o informację czy są jakieś plany i co będzie robione 
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w najbliższym czasie.
Pani A. Wijatkowska odpowiedziała, że zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. 
Plany na kolejny rok są ustalane na spotkaniu z rolnikami, na przełomie stycznia 
i lutego. Na zebraniach planują rolnicy, jakie zadania, w danym sołectwie, są 
robione.  Jedynie  plany  są  robione  pod  wnioski  składane  do  budżetu  do  30 
września.  Wnioski  o  dotację  do  Urzędu  Wojewódzkiego  czy  Urzędu 
Marszałkowskiego składane są do 30 kwietnia. Do tych wniosków są dołączone 
wnioski rolników. 

Radny A. Hałuszka pytał czy ZSW współpracuje z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  i  pozyskuje  zewnętrzne.  Często 
należy złożyć wniosek i środki są pod potrzeby przyznawane, nie trzeba czekać 
na  ogłoszenie  konkursu.  Jakie  są  plany pozyskiwania  środków na  najbliższy 
okres 5 letni. 

Pani  A.  Wijatkowska  odpowiedziała,  że  prowadziła  rozmowy  
z  przedstawicielami  Funduszu  i  uzyskała  informację,  że  jako  RZSW, 
reprezentujący poszczególne spółki. Na RZSW nie ma dotacji, tylko dla spółki, 
która musiałaby mieć swój NIP, regon i księgowość. 
Dodała,  że składała również dwa razy wnioski  do Rejonowego Biura Pracy  
w Czarnkowie  w celu  przeszkolenia  pracowników,  czy  pozyskania  środków. 
Niestety wnioski były odmowne. 

Radny A. Hałuszka pytał o możliwość zatrudnienia stażystów.

Pani  A.  Wijatkowska  odpowiedziała,  że  współpracuje  z  Urzędem  Pracy  
w Trzciance już od dwóch lat i cały czas zatrudnia stażystów.  Natomiast trudno 
znaleźć  stażystów  nadających  się  do  tej  pracy  i  chętnych  do  pracy.  Jest  to 
również ciężka praca. Stażysta musi być po stażu zatrudniony na trzy miesiące. 

Radny  A.  Hałuszka  zaproponował,  aby  Komisja  sformułowała  wniosek  dot. 
realizacji szkoleń dla pracowników Spółek. 

Komisja wnioskuje o wystąpienie do Powiatowego Biura Pracy z prośbą, aby 
w  planie  szkoleń  przewidzieć  szkolenia  dla  pracowników  Spółek  Wodnych, 
adekwatne do potrzeb zadań realizowanych przez Spółki Wodne. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

3



Przewodniczący Komisji podsumował, że jednym z tematów posiedzeń komisji, 

w przyszłym roku,  mogłoby  być  spotkanie  z  przedstawicielem Powiatowego 
Urzędu Pracy i rozmowa na temat potrzeb szkoleń. 

Ad 4) Analiza materiałów na sesję.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał jak poniżej:

1. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XV/113/15  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że w jednym punkcie jest zmiana wysokości 
stawki podatku. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.  

2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Trzcianka 
opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  że jest to propozycja zmiany stawki opłaty 
prolongacyjnej z 4% na 6%. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały.  

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIV/99/15  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podatku od 
nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  projekt  przewiduje  nowy  podatek 
wynikający ze zmian ustawowych. Gmina ma obowiązek pobierać podatek od 
obszarów  niezabudowanych,  objętych  planem  miejscowym  i  ujętych  
w programie rewitalizacji, w przypadku braku zabudowy terenu w ciągu 4 lat. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 
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4. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXII/210/12  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie programu 
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Trzcianka  w  latach 
2013 – 2017.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała dotyczy opłat  czynszowych za 
mieszkania komunalne. Stawki mają być utrzymane na tym samym poziomie, 
jak w 2015 r. Wojewoda, co roku określa wskaźniki, które trzeba odpowiednio 
przeliczyć, aby czynsz utrzymać na poziomie 2015. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  sprzedaży  lokali 
mieszkalnych  stanowiących  własność  gminy  Trzcianka  oraz  bonifikat 
przysługujących ich nabywcom.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  że dotyczy do pomieszczeń przyległych do 
mieszkań komunalnych, a usytuowanych na innych działkach niż budynek. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

6. Projekt  uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania nieruchomości  
w użytkowanie wieczyste oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty 
i opłat rocznych.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  wynikła  z  inicjatywy 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik, które chce budować ogólnodostępną salę 
sportową dla wsi Rychlik. Zadanie to zostało uwzględnione w Planie Odnowy 
Wsi Rychlik. Unika się tym działaniem problemów w przyszłości z własnością 
terenu, gdyby Stowarzyszenie nie chciało dalej prowadzić sali. 

Radni nie mieli uwag. 
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Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  taką  uchwałę  podjęła  poprzednia  Rada 
Miejska Trzcianki.  Natomiast  po roku czasu straciła ważność wycena terenu, 
stąd  trzeba  ponowić  uchwałę,  a  związane  to  jest  z  rozbudową  cmentarza 
komunalnego w Trzciance.  

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIII/212/12  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału 
gminy  Trzcianka na okręgi  wyborcze,  ustalenia ich granic i  numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  jest  formalnością,  a  dotyczy 
nazewnictwa osady Ginterowo, która winna brzmieć „Gintorowo”

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przez aklamację. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/256/13  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Trzcianka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  jest  ma  to samo uzasadnienie, 
czyli dotyczy nazewnictwa osady Ginterowo, która winna brzmieć „Gintorowo”

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przez aklamację. 
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10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Stobno.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że wieś Stobno miała jedną numerację posesji. 
Po  rozbudowie  wsi  trudno  było  odnaleźć  poszczególne  posesje.  Odbyły  się 
spotkania z mieszkańcami. Opracowano plan, zgodnie z którym zaproponowano 
nazwy ulic, wybrane przez samych mieszkańców wsi Stobno. Niektóre opłaty 
mieszkańcy w związku z tym będą musieli ponieść, ale takie informacje były im 
przekazane. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  dalszego  członkostwa  gminy  Trzcianka  
w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka.

Burmistrz K. Czarnecki poinformował, że zmienił się Zarząd Grupy Rybackiej. 
W  przypadku  starania  się  o  środki,  gminy  muszą  potwierdzić  udział  
w Stowarzyszeniu. 

    Radni nie mieli uwag. 
    Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało  

9 radnych. 

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2016 
rok”.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przez aklamację. 

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

Radna  J.  Durejko  stwierdziła,  że  zaskoczeniem  jest  twierdzenie,  że  brak 
podstaw prawnych do pominięcia  procedury przetargowej.  W tym przypadku 
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powinien być podany przepis. Komisja wnioskowała o taki projekt, gdyż jest to 
możliwe, zgodnie z ustawą, i rada może to przyjąć. W uzasadnieniu sugeruje się, 
aby  takie  działanie  nie  stało  się  zasadą,  natomiast  Komisja  traktuje  tych 
Państwa, jako wyjątek. Jedyni zwrócili się z tą prośbą. 

Radny J. Łastowski zgodził się z przedmówczynią, że stwierdzenie pani prawnik 
na  uchwale  o  niczym  nie  mówi.  Nowelizacja  ustawy  o  gospodarce 
nieruchomościami daje możliwości radzie gminy podjęcie takiej uchwały. Rodzi 
się pytanie, czy takie działanie jest dobre i jakie będzie miało konsekwencje  
w stosunku do innych dzierżawców. Radca prawny nie ma w tym momencie 
racji.  Rada może  podjąć  taką  decyzję.  Należy natomiast  zastanowić  się,  czy 
warto taką decyzję podejmować, aby nie było kolejnych wniosków. 

Radna J. Durejko wyjaśniła, że nawet gdyby była to lawina wniosków, to przede 
wszystkim należy zastanowić się, jaka ma być polityka rolna na naszym terenie. 
Czy rolnictwo jest  chronione,  czy  gospodarka grabieżcza?  Rolnicy nie mogą 
planować od przetargu do przetargu. Może ta sprawa będzie jednostkowa. 

Radny A. Hałuszka prosił, aby radca prawny podał podstawy prawne tezy, jaka 
jest zapisana na projekcie uchwały. 

Radna  J.  Durejko  dodała,  że  w  tej  sprawie  jest  szczególne  uzasadnienie, 
ponieważ jest to grunt uprawiany przez tych rolników przez ileś lat, a ponadto 
wprowadzono te grunty do programów unijnych. Ustawa ta dotyczy nie tylko 
gruntów, ale i budynków i innych nieruchomości. 

Radny J. Łastowski pytał, czy gmina ma opracowane zasady dzierżawy gruntów 
na podstawie tej ustawy. 

Burmistrz Trzcianki zwrócił uwagę, że umowy w przetargach będą  niedługo się 
kończyły.  

Radna  J.  Durejko  wyjaśniła,  że  mało  jest  umów,  które  nie  podlegają  już 
umowom 10 letnim. 

Przewodniczący komisji sformułował wniosek:
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Komisja  wnioskuje  o  podanie  podstaw  prawnych,  które  uniemożliwiają 
pominięcie procedury przetargowej. 
Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za  6,  przeciw  0, 
wstrzymujących 2. 

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji 
przyznanych  publicznym  i  niepublicznym  szkołom  i  przedszkolom 
prowadzonym  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż  jednostka 
samorządu terytorialnego.

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  między  innymi  projekt  uchwały 
uwzględnia zasady przekazywania subwencji  z  rozgraniczeniem jej  na dzieci 
pełno  i  niepełnosprawne.  Wprowadzono  odpowiednie  wskaźniki 
przeliczeniowe.  Szerszych  informacji  może  udzielić  na  ten  temat  Zastępca 
Burmistrza. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przez aklamację. 

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała.

Burmistrz K. Czarnecki poinformował, że plan przestrzenny został wywołany 
protestami mieszkańców przeciw lokalizacji elektrowni wiatrowych w Białej.  
W ślad  za  tym opracowano plan,  który  określa  warunki  do  spełnienia  przez 
inwestorów w tym obszarze. 

Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

      
Burmistrz K. Czarnecki poinformował, że taki program musi być przyjęty przed 
projektem budżetu na kolejny rok budżetowy. 

9



Radny A. Hałuszka zwrócił  uwagę, że taki program, zawierający preliminarz 
wydatków, sporządzony w formie tabelarycznej powinien mieć rubryki co jest 
zmieniane, stare i nowe, co jest zmieniane, aby łatwiej było analizować. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  jest  to  projekt  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Taka uwag może być przekazana. 

      Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

17. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Przewodniczący komisji stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały. Zwrócił 
się z pytaniem do Burmistrza czy taka uchwała musi być i czym skutkuje? 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  musi  być  to  w  formie  uchwały  nie 
stanowiska, takie są wymogi ustawowe. 

Radni nie mieli uwag. 
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Burmistrz omówił projekt uchwały. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały  pozytywnie jednogłośnie.  Głosowało  
9 radnych. 

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji:
- wypracowanie propozycji do planu pracy Rady na 2016 r. 
Komisja zaproponowała, aby w planie pracy Rady na 2016 r. umieścić 
następujące tematy:

1) Raz  na  kwartał,  referat  pracownika  Urzędu  na  temat  możliwości 
pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań. 

2) Informacja  na  temat  funkcjonowania  Powiatowego  Biura  Pracy  – 
realizowane  programy,  szkolenia  i  inne  działania  związane  
z zatrudnianiem bezrobotnych.

3) Stan dróg i rowów melioracyjnych na terenie gminy Trzcianka. 
4) Przedstawienie działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej – informacja 
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przedstawiciela.

Ad 6) Wnioski komisji.

Radny A. Hałuszka wnioskował, aby materiały na sesję w formie elektronicznej 
były zapisane w pliku aktywnym pdf. 

Radny  A.  Moszyński  prosił  o  rozwiązanie  problemu  braku  wody  na 
wybudowany tzw. Leśny Dworek. Niski poziom wody spowodował wyschnięcie 
studni. 

Radny  A.  Moszyński  prosił  o  udzielenie  jakiejś  pomocy  Wspólnocie 
Mieszkaniowej bloku Pokrzywno 12, gdyż do piwnic wylewa się szambo. 

Radny A. Moszyński przypomniał swój wniosek w sprawie lamp w Pokrzywnie. 

Radna  M.  Opszańska  wnioskowała  o  ustawienie  przystanku  autobusowego  
w Stobnie na wysokości firmy Henkel. 

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Komisji 
podziękował wszystkim za aktywny udział i zamknął posiedzenie komisji. 

      Protokolant Przewodniczący Komisji 

Marzena Domagała        Wincenty Kilian
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