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Protokół Nr 15/16

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 15 marca 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto 
w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.  

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji, 
który przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu.

Nieobecny usprawiedliwiony radny   Adrian Hałuszka.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 14/16 z dnia  22 lutego  2016 r.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji radny Czesław Rogosz.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Do  przedstawionego  porządku  obrad  nikt  nie  wniósł  uwag.  Porządek  obrad 
przyjęty został przez aklamację. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 14/16 z dnia  22 lutego  2016 r.
Protokół Nr 14/16 z dnia 22 lutego 2016 r. został przyjęty w głosowaniu : za 7 
radnych, wstrzymujących 0, przeciw 0. 

Ad 4. Opiniowanie materiałów na sesję.

Przewodniczący komisji przedstawił: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że   zostały  przeprowadzone  przetargi  na 
wykonanie ulicy Jarzębinowej, kwota zaplanowana na to zadanie jest niższa po 
przetargu więc środki rozdysponowano na opracowanie programu rewitalizacji. 
Program ten jest potrzebny przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Nowe 
ustawy  nakładają  nowe  obowiązki  na  gminie  przy  składaniu  wniosków. 
Program  ten  wspólnie  z  Uniwersytetem  poznańskim  zostanie  opracowany. 
Planowana kwota na ten cel  wynosić będzie w granicy 75 do 80 tys. zł.  Planuje 
się, że program ten będzie opracowywany do roku czasu. 
Pozostałe  zmiany    wynikają  z  koniecznych  przesunięć  kosmetycznych. 
Wyniknęła konieczność zakupu aparatu fotograficznego oraz przesunięto środki 
w dziale gospodarki komunalnej oraz na oświetlenie uliczne. Wydatki się nie 
zwiększają ale dokonano przesunięć w poszczególnych paragrafach. 

W wyniku głosowania komisja wyraziła opinię pozytywną. Wynik głosowania: 
za 6, przeciwko 0, wstrzymało się 0.  Głosowało 6 radnych

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 
wielkopolskiemu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,   że  w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 
50 tys. zł  na wspólną z WZDW realizację zadań drogowych. Ustalono, że z tej 
kwoty  wykonane  zostaną  następujące  przedsięwzięcia  w  ciągu  drogi 
wojewódzkiej nr 180:

1) Przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance,
2) Remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance.

W wyniku głosowania komisja wyraziła opinię pozytywną. Wynik głosowania: 
za 6, przeciwko 0, wstrzymało się 0.  Głosowało 6 radnych

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  z  budżetu  gminy  dla 
Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Wszystkich  Świętych  w  Białej  na 
konserwację  elewacji  wraz  z  wymianą  pokrycia  dachowego  oraz 
uszkodzonych  elementów  konstrukcyjnych  kościoła  parafialnego  w 
Białej. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wpłynął wniosek  Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Wszystkich Świętych  w Białej o udzielenie dotacji na konserwacje elewacji 
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wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz uszkodzonych konstrukcji kościoła 
parafialnego w Białej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 252 468,19 zł. 
Ksiądz  Proboszcz  złożył  wniosek  do  Gminy  o  dofinansowanie  tego 
przedsięwzięcia na kwotę 126 tys. zł.  Dotacja z budżetu gminy Trzcianka na 
wykonanie prac i robót budowlanych przy jednym zabytku może być udzielona 
w wysokości 50 % ogółu nakładów na te prace i roboty. W tym roku planuje się 
wykonać  roby  i  prace  budowlane  na  kwotę  560  tys.   Kościół  w Białej  jest 
wpisany do rejestru zabytków.  Wniosek spełnia warunki zapisane w uchwale Nr 
XX/125/08  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26  czerwca  2008  r.  w  sprawie 
ustalenia  zasad  udzielania  dotacji  z  budżetu  gminy  Trzcianka  na  prace 
konserwatorskie  przy  zabytku   wpisanego  do  rejestru  zabytku.  W budżecie 
gminy  zaplanowano środki na ochronę zabytków w wysokości 80 000,00 zł.

W wyniku głosowania komisja wyraziła opinię pozytywną. Wynik głosowania: 
za 5, przeciwko 0, wstrzymało się 1.  Głosowało 6 radnych

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

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
zarządu powiatu. Projekt ten pozwoli na doprowadzenie do stanu zgodnego z 
wymogami przepisów ustawy o drogach publicznych części publicznych dróg 
gminnych na terenie miasta Trzcianka. 

 W wyniku głosowania komisja wyraziła opinię pozytywną. Wynik głosowania: 
za 6, przeciwko 0, wstrzymało się 0.  Głosowało 6 radnych

Burmistrz Trzcianki uzupełniając  informację o pracy Burmistrza Trzcianki w 
okresie  między   XX  a  XXI  sesją  Rady  Miejskiej  Trzcianki  stwierdził,  że 
Starosta Powiatu zwrócił się z pismem:

1)   w  sprawie  zwiększenia   nakładów  na  finansowanie  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Stwierdził, że w tym zakresie została  w roku 
2010 podpisana umowa pomiędzy Gminą Trzcianka a Starostą. Ze strony 
powiatu nastąpiła liczba zmniejszenia nauczycieli,  natomiast  po stronie 
gminy Trzcianka pozostaje ta sama liczba nauczycieli. W związku z tym 
zmieniają się współczynniki przeliczeniowe, spowodowało to, że trzeba 
będzie zapłacić jeszcze w tym roku kwotę 1366,11 zł. na dofinansowanie 
Związku. Szczegółowo sprawą tą zajmie się Rada Miejska Trzcianki w 
kwietniu, 
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2) w sprawie funkcjonowania Sali sportowo-widowiskowej w Trzciance. Po 
przeprowadzonej  rozmowie  ze  Starostą  dot.  wielkości  kwoty,  Starosta 
wystąpił  z  propozycją  zwiększenia  wydatków  na  halę  sportowo-
widowiskową o kwotę miesięczną w wys.   31.864 zł. to jest wzrost o 13 
%, co w skali  roku nastąpił  by wzrost  o  265.154 zł.  Po negocjacji  ze 
Starostą i  sprawdzeniu kosztów funkcjonowania hali ustalono, że  nastąpi 
wzrost środków o 6 %  spowoduje to, że prawie 14 tys. zł zwiększyć co 
miesiąc, wydatek na funkcjonowanie hali.  Szczegółowo sprawą tą zajmie 
się Rada Miejska Trzcianki w kwietniu. Podwyżka skierowana będzie do 
zwiększenia niskich płac pracowników hali.    Koszt utrzymania hali w 
skali roku wynosi ok. 466 tys. zł. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że odchodzą stali użytkownicy hali, 
gdyż cena za jej korzystanie jest bardzo wysoka.  Zawodnikom opłaca się 
wynajmowanie  Sali sportowej w Siedlisku.

Radny Wiesław Natkaniec stwierdził, ze szkoły mają w hali zajęcia, także 
stowarzyszenia.    Można zauważyć nacisk na oszczędzanie energii, jest 
bardzo ciemno na  hali,  bo  nie  palą  się  wszystkie  światła,  co  utrudnia 
prowadzenie zajęć na hali. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zgodnie z przedstawioną tabelą przez 
MDK wynika, że finansowanie hali po stronie dotacji i przychodu jest na 
plus w kwocie 54 tys. zł. Prowadzona była rozmowa ze starosta, aby te 
wypracowane pieniądze trafiły z powrotem do hali, starosta zdeklarował, 
że te pieniądze zasilą budżet hali. W związku z tym nie powinno być aż 
tak mocnego oszczędzania. 

Radny Wiesław Natkaniec  zapytał, czy na przyszłość  da się coś zrobić z 
halkówką  organizowaną na hali, czy można ją dotować z budżetu gminy. 
Poprzednio był problem z posprzątaniem po halówce hali, organizatorzy 
musieli sami halę sprzątać.  Wpisowe nie wystarczały na funkcjonowanie 
zawodów. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że przeprowadzi analizę funkcjonowania 
hali i przeprowadzanych imprez i wtedy podejmie decyzje. 

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji.

Nie wniesiono żadnych spraw. 
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Ad 6. Wolne wnioski.

Radny Wiesław Natkaniec  zadał pytanie, w związku z trwającymi pracami, na 
ul.  Sikorskiego  na  wysokości  sklepu  MILA,  wycinki  drzew,  czynności  te 
powodują   utrudnienia w ruchu drogowym, w związku z tym zadał pytanie, czy 
tych prac nie można by wykonywać w godzinach nocnych.  

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że prace wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
bo  drzewa  rosną  przy  ich  drodze.  Jest  inicjatywa  ze  strony  łowczego,  że 
zafunduje drzewo odpowiednich parametrów z gatunku Platan, które ma zostać 
posadzone w miejsce rosnącego kasztana koło krzyża.  Jest także propozycja 
przeniesienie  krzyża  koło  drewnianych  figur   przy  Zespole  Szkół.   Należy 
zbadać uzbrojenie terenu pod drogą gdzie ma zostać posadzone drzewo. 

 Burmistrz  Trzcianki  poinformował  komisje  odnośnie  prac  jakie  mają  być 
prowadzone na osiedlu Poniatowskiego. Był opracowany plan aglomeracji dla 
Trzcianki, wsie i osiedla miały być podłączone do sieci kanalizacyjnej i dalej do 
oczyszczalni  ścieków.  W  2013  r.  nastąpiło  rozliczenie  aglomeracji,  to 
spowodowało, że trzeba było zrobić korektę i wyłączyć te miejscowości, które 
nie były podłączone do kanalizacji.  W tamtym okresie nasza gmina nie złożyła 
wniosku  o  dofinansowanie  zadania  -  wybudowania  sieci  kanalizacyjnej.   Po 
korekcie nie mamy naliczanych kar, ale też nie mamy skanalizowanej gminy. 
Teraz znowu pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania tego zadania w 
wys. 66 %, ale należy spełnić warunki czyli podłączonych do sieci musi być 120 
osób  na  kilometr.  W czerwcu ZIK przedstawi  wieloletni  plan,  stwierdził,  że 
poprosił dyrekcję aby działania skierowane były na opracowanie dokumentacji 
na poszczególne zadania, w tym na zadanie osiedla Poniatowskiego.  Dlatego w 
roku 2019 można by złożyć wniosek o dofinansowanie zadania, a do roku 2019 
należy wykorzystać czas na przygotowanie dokumentacji tego zadania. 

Ad 7. Zakończenie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek      Czesław Rogosz 


