
P r o t o k ó ł Nr 13/15

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi z 8 grudnia 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 Agnieszka Ciemachowska Kierownik referatu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Wincenty Kilian.  

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Nikt 
nie miał uwag. Poniższy porządek przyjęto przez aklamację. 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok. 
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok. 
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 3) Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok. 
Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza o wprowadzenie do przedstawio-
nego projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki stwierdził między innymi, że budżet na 2016 
roku zawiera przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych i  podjętych  
w roku bieżącym – budowa kanalizacji deszczowej na os. Kwiatowym, budowa 
parkingu przy ul. W. Ludów, dokończenie budowy ul. Kościuszki. Jest również 



możliwość złożenia wniosku przez Starostę Powiatowego na budowę drogi od 
Trzcianki  do  Stradunia.  Nie  ma  możliwości  realizacji  wszystkich  wniosków, 
jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego. W grudniu ma ruszyć nabór na wnioski 
dot. termomodernizacji. W pierwszej kolejności jest mowa o dwóch obiektach 
w  Rychliku  i  Przyłękach.  W  późniejszym  etapie,  kiedy  ruszy  POSI,  będą 
realizowane pozostałe  budynki.  W 2016 roku być może uda się  przeznaczyć 
środki na budowę drogi od Stradunia do Smolarni. Taki wniosek został złożony. 
46  wniosków  rozpatrzono  pozytywnie,  a  nasza  gmina  jest  na  29  pozycji. 
Automatycznie  24  wnioski  są  akceptowane,  a  późniejszym  etapie,  po 
przetargach,  może  okazać  się,  że  zadanie  również  wejdzie.  Gmina  będzie 
musiała znaleźć w tym momencie ok. 1,5 mln środków własnych. 

Radni  analizowali  poszczególne  zadania  w  kolejnych  działach  i  rozdziałach 
projektu budżetu na 2016 r. W trakcie analizy pytania zadawali między innymi:

Radny R. Wilant pytał o możliwości zakupu wyrówniarki. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  profilowanie  dróg  będzie  odbywać  po 
przetargu, jak w latach ubiegłych. Zakup równiarki przez ZIK sp. z o.o. to koszt 
ok. 600.000 zł. Spłata w ciągu 5 lat to ok. 150.000 zł. ZIK spłacając równiarkę 
nie  zarabiałby.  Zostaną  zmienione  zasady  profilowania.  Kwota  ogólna  jest 
trochę większa, a będzie pozyskiwane kruszywo z rozbiórki budynku w Stobnie, 
w  momencie  budowy  remizy  i  kruszywo  na  drogę  w  Stobnie.  Podobnie  są 
zamiary gromadzić materiał z przebudowy dróg i po skruszeniu przeznaczyć na 
drogi. Zwiększy to ilość materiału, który trafi na drogi. Wynajęcie kruszarki jest 
korzystniejsze. 

Radna  J.  Durejko  pytała  o  zadanie  dot.  remontów  obiektów  użyteczności 
publicznej. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  dotyczy  to  remontów  obiektów 
oświatowych. W tej kwocie są środki na remonty przedszkoli 80.000 zł,  jak  
w bieżącym roku,  kwota  na  remont  sali  w  Przyłękach  50.000,  na  pozostałe 
placówki oświatowe wg potrzeb jednostek. Są również środki na przebudowę 
kotłowni w Niekursku i Radolinie oraz remont budynku w Radolinie. 

Radny  A.  Hałuszka  prosił  o  informację  nt.  poręczenia  kredytu  dla  TTBS  
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sp. z o.o.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że jest to poręczenie kredytu, zaciągniętego na 
budynki już postawione, i zobowiązania wieloletnie. Gmina jest gwarantem tego 
kredytu. 
Burmistrz  dodał,  że  po  analizie  budżetu,  pod  koniec  stycznia,  trzeba  będzie 
przeanalizować możliwości przekazania środków dla TTBS, aby spółka miała 
możliwość  złożenia  wniosku  na  budowę  budynku  przy  ul.  Kopernika,  
z założeniem, że minimum 50% będzie dla małżeństw z dziećmi. Jest to kwota 
ok. 570.000 zł ze strony gminy, a zadanie na ok. 3.500.000 zł. Pozostałe środki 
z kredytu Banku Krajowego. 

Radny A. Hałuszka zwrócił uwagę na zaplanowane środki w wysokości 50.000 
zł na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych. Zaproponował, żeby na 
planowanym spotkaniu  z  sołtysami  porozmawiać  o  tworzeniu  stowarzyszeń  
i możliwościach pozyskiwania środków. Gmina będzie mogła pozyskać środki, 
ale czasami lepiej, aby robiły to stowarzyszenia, gdyż wówczas dofinansowanie 
jest wyższe. 
Pytał,  czy  jest  możliwość  zatrudnienia  kogoś  w  Urzędzie,  kto  pomógłby 
pozyskiwać takie środki. Doraźna pomoc nie daje takich rezultatów. Powinny 
być dwie osoby, które pomogłyby pisać sołtysom wnioski. 

Na  pytanie  Przewodniczącego  Komisji,  Burmistrz  wyjaśnił,  że  na  oświatę  
i wychowanie zabezpieczono minimum potrzeb funkcjonowania obiektów, etaty 
w  poszczególnych  placówkach  i  remonty  bieżące.  W  trakcie  realizacji 
termomodernizacji  obiektów,  może  wyniknąć  potrzeba  remontów  innych 
pomieszczeń i  generalnie należałoby dokonać takich remontów, aby nie było 
wykonanej elewacji, a szkoła wewnątrz bez remontów. 

Radny A. Hałuszka pytał o wydatek majątkowy – budowa boiska w Pokrzywnie. 
Był wniosek o budowę boiska w Łomnicy, ale nie będzie zarówno biska, jak  
i termomodernizacji SP. Czy bardziej zasadny, bo było wiele podpisów, nie jest 
większa potrzeba. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  prace  na  boisku  w  Pokrzywnie  związane  są  
z  przygotowaniem  dożynek.  Na  miejscowość,  która  zobowiązuje  się  do 
organizacji dożynek gminnych, przeznacza się pewne środki inwestycyjne, na 
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modernizację obiektów. Jest to zachęta do organizacji dożynek i pozostaje coś 
dla mieszkańców wsi. 
Burmistrz  K.  Czarnecki podsumował,  że w miesiącu styczniu i  lutym trzeba 
będzie  podejmować  ważne  decyzje  o  wydatkach ważnych dla  naszej  gminy. 
Musi odbyć się dyskusja nt. terminu realizacji pływalni, postawienia budynku 
przy ul. Kopernika, remontu budynku po byłym internacie przy ul. Mickiewicza, 
budowy  odcinka  chodnika  przy  ul.  Grottgera,  elewacji  budynku  Biblioteki. 
Tematy  te  nie  są  ujęte  w  budżecie,  dlatego  te  tematy  muszą  być 
przedyskutowane w przyszłym roku. 

Radni nie mieli uwag do projektu budżetu na 2016 r. Przewodniczący komisji 
poprosił o opinię w głosowaniu. 

Radny  A.  Hałuszka  zwrócił  uwagę,  że  jeszcze  jest  czas,  jeszcze  planuje 
konsultacje z mieszkańcami i klubem radnych. 

Radna J. Durejko przypomniała, że obowiązuje procedura uchwalania budżetu, 
w ramach którego każda z komisji wypowiada swoją opinię nt. budżetu i  jej 
przewodniczący  musi  ją  przedstawić  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji 
Gospodarczej. Każdy przewodniczący otrzymał takie zaproszenie na 14 grudnia 
br. 

Radny  A.  Moszyński  prosił  o  informację,  jak  rozwiązana  będzie  sprawa  
z pracownikami interwencyjnymi. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  odpowiednia  kwota  jest 
zabezpieczona,  natomiast  brak jeszcze informacji  z Urzędu Pracy,  jakie będą 
programy i dofinansowanie. 
 
Innych głosów nie było. 
Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r. pozytywnie w głosowaniu: 
za 7 przeciw 0, wstrzymujących 2.

Ad 4) Analiza materiałów na sesję.

 Radni  otrzymali  materiały  elektronicznie.  Komisja  nie  analizowała 
poszczególnych  projektów,  w  związku  z  tym,  że  porządek  obrad  sesji 
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zaplanowanej  na  17.12.2015  r.  nie  zawierał  uchwał  obejmujących  tematykę 
wynikająca z zakresu działania Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi. 

Ad 5) Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok. 
Przewodniczący  komisji  prosił,  aby  członkowie  Komisji  zastanowili  się  nad 
propozycjami  do  planu  pracy  komisji  na  I  półrocze  2016  r.,  do  następnego 
posiedzenia  komisji,  gdyż  najbliższe  posiedzenie  Rady  nie  obejmuje  tego 
tematu. 

Ad 6) Wnioski komisji.

W związku z tym, że sołtysi  otrzymują często pocztę z Urzędu Miejskiego,  
w tym dużo listów poleconych,  Komisja  prosi  o  rozwiązanie  tej  sprawy np. 
poprzez założenie teczek dla sołtysów. 

Radny Z. Czarny wnioskował o nakazanie właścicielowi usunięcie drewnianej 
osłony,  wiszącej  na  płocie  posesji,  przy  skrzyżowaniu  ul.  Mickiewicza-
Broniewskiego.  Utrudnia  ona  widoczność  kierowcom  i  stwarza  zagrożenie, 
kierowcy muszą wyjeżdżać poza linię znaku stop. 

Radny Z. Czarny wnioskował o wywiezienie zebranych w worki liści, leżących 
przy Przedszkolu Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 3. 

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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