
P r o t o k ó ł  Nr 7/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 18 sierpnia 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1500.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie  komisji,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności:  nieobecni:  

A. Hałuszka, W. Bala, P. Starosta. 
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Bożena Niedzwiecka Skarbnik Gminy. 

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

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji zaproponował poniższy porządku posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z dnia  23.06. 2015 r.  
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Radni  nie  mieli  uwag.  Porządek  przyjęto  w  głosowaniu:  za  6,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu nr 6/15 z 22.06.2015 r.
Protokół  nr  6/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  6, 
przeciw 0 wstrzymujących 0. 

Ad 4) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 



Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030. Kserokopia w załączeniu.

Pani  B.  Niedzwiecka omówiła  zmiany wprowadzone do zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2015-2030, na wstępie prosząc 
o skorygowanie błędu w § 1 pkt 2 zapisu: „w latach 2015-2017” poprawiając na: 
„w latach 2015-2030” oraz błędu w zał. nr 2 str. 19 zapis poz. 1.3.2.1 zmieniając 
kwotę  1.220.000  zł  na  kwotę  720.000  zł  i  jednocześnie  w  wydatkach 
majątkowych łącznie nakłady finansowe kwota 5.335.000 zł. 
Następnie  stwierdziła,  że  aby  Burmistrz  miał  swobodę  zawierania  umów na 
okres dłuższy, w inwestycjach, które są realizowane w ciągu kilku lat, proponuje 
się  na lata  2015-2020 po 100.000 zł  na budowę dróg na osiedlach domków 
jednorodzinnych. W tym roku jest realizowana ul. Olchowa i do 2020 planuje 
się przeznaczać na podobny cel po 100.000 zł. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że zadanie to związane jest z porozumieniem 
pomiędzy  gminą  Trzcianka  a  Spółdzielnią  Lokatorsko-Własnościową  
w Trzciance,  która  wykonuje,  na  rzecz  gminy,  utwardzenie  dróg  na  osiedlu 
Poniatowskiego. Spółdzielnia mogłaby zwrócić się, po wykonaniu prac, o zwrot 
kosztów.  Pozostaną  dwa odcinki,  które  winny  być  utwardzone przez  gminę, 
gdyż służą mieszkańcom gminy. To zobowiązanie  daje szanse  do roku 2020 
utwardzić wszystkie drogi na tym osiedlu. Stąd kwoty w WPF, jako gwarancja, 
że zadanie to będzie sukcesywne realizowane. 

Pani B. Niedzwiecka kontynuowała, że w załączniku przedsięwzięcia pojawiły 
się zadania:
- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kwiatowym – planowano w tym 
roku  765.000  zł,  ale  realizacja  inwestycji  w  tym  roku  zamknie  się  kwotą 
115.000 zł, w przyszłym roku 650.000 zł zaplanowano do realizacji;
- parking przy ul. W. Ludów ma kosztować 435.000 zł, a w tym roku nakłady 
mają wynieść 35.000 zł, w przyszłym 400.000 zł;
- modernizacja ul. Kościuszki już była zapisana w przedsięwzięciach;
-  przebudowa dróg na os.  Modrzewiowym i  ul.  Lelewela już była zapisana  
w przedsięwzięciach;
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-  z  nowych  zadań  rewitalizacja  pl.  Pocztowego  w  tym  roku  85.000  zł,  
w przyszłym roku 200.000 zł, 
- wykupy nieruchomości są zadaniem, które zostało w przedsięwzięciach ujęte.
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, temat budowy kanalizacji na os. Kwiatowym 
stwierdzając,  że  tylko  część  osiedla  ma  możliwość  odprowadzenia  wód 
deszczowych,  natomiast  pozostała  część  osiedla  nie  ma  takich  możliwości. 
Trzeba  wybudować  sieć  kanalizacji  deszczowej.  Były  problemy  związane  
z umieszczeniem separatora, który powinien znaleźć się w miejscu, gdzie grunty 
były sprzedane, stad należało wykupić część terenu, na którym wybudowano 
separator,  aby  były  możliwości  odprowadzenia  wód  deszczowych  z  tego 
miejsca. Aby realizować osiedle, trzeba najpierw wybudować całą infrastrukturę 
kanalizacji  deszczowej.  Zadanie  nie  będzie  kosztowało  300.000  zł,  a  koszt 
inwestorski wynosi 700.000 zł. W przyszłym roku planuje się budowę sieci, aby 
w kolejnych latach móc budować dalszą infrastrukturę. 
Następnie poinformował, że kolejne zadanie dotyczy parkingu przy W. Ludów – 
teren zieleni pomiędzy Biedronką a ul. Kościuszki. Projekt przewiduje 56 miejsc 
parkingowych.  Na  samej  ul.  Kościuszki  parking  będzie  na  zasadzie  opłat 
wnoszonych  przez  parkomat,  a  wzdłuż  ulicy  czasowo  postój  będą  mieli 
zagwarantowany  właściciele  sklepów.  W  tym  roku  realizowana  byłaby 
instalacja elektryczna w połączeniu z inwestycją realizowaną na ul. Kościuszki. 
W przyszłym roku miejsca parkingowe. 

Radny Ł. Walkowiak pytał o plany, co do rewitalizacji pl. Pocztowego. 

Burmistrz K. Czarnecki przypomniał, że radni zaakceptowali koncepcję. Będzie 
musiał  być  ogłoszony  przetarg  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej. 
Środki na ten rok w kwocie 85.000 zł  są  na projekt  techniczny, ale zadanie 
będzie  powyżej  30 tys.  euro,  dlatego będzie  musiał  być ogłoszony przetarg  
o szerszym zasięgu.  Może wygrać firma, która nie brała udziału w negocjacjach 
koncepcji  zagospodarowania  i  może  nowy  projektant  nie  czuć  klimatu,  jaki 
pokazywały nasze oczekiwania. Przetarg ogłoszony w tym roku, rozstrzygnąłby 
się w przyszłym roku. Planuje się wykupić teren od PKS i inne dokumentacyjne 
działania,  tak aby już w 2017 r. ruszyć z przebudową pl. Pocztowego. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii 
poprzez głosowanie.
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

2. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2015 rok. 
Kserokopia w załączeniu.

Pani B. Niedzwiecka omówiła zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu na 2015 r. stwierdzając między innymi:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 176.141,59 zł, w tym:

1)  15.000,00  zł  -  zwiększenie  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na 
dofinansowanie  zakupów  wyposażenia  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  
i  pomocy  przedlekarskiej  w  szkołach,  Gimnazjum  Nr  1,  Gimnazjum  Nr  2  
i Szkoła Podstawowa Nr 3,

2) 45.752,00 zł - dofinansowanie rozbudowy stanicy żeglarskiej w Trzciance  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

3) 106.476,59 zł - dofinansowanie remontu świetlicy w Stobnie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

4)  6.920,00  zł  -  odszkodowanie  za  zniszczone  makiety  ryb  w  Parku  Ryb 
Słodkowodnych,

5)  1.993,00  zł  -  odszkodowanie  za  zniszczoną  elewację  i  uszkodzony  dach 
budynku w Pokrzywnie. 

Wydatki zwiększane są o tę samą kwotę tj. 176.141,59 zł, w tym:
Drogi publiczne gminne :
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.320,00 zł na oznakowanie ulic 
oraz o 27.160,00 zł na remonty przepustów,
2) zaplanowano wydatki w wysokości 7.840,00 zł na rozebranie przejścia przez 
Trzcinicę przy ul. Wiosny Ludów,
3)  zmniejsza  się  o  kwotę  15.000,00  zł  na  budowę  progu  zwalniającego  
na ulicy Staszica,
4) zwiększa się wydatki inwestycyjne, w tym:
   - 75.000,00 zł - budowa drogi na ulicy Górne Podwórze w Białej,
   - 35.000,00 zł - budowa parkingu przy ulicy Wiosny Ludów,
   - 100.000,00 zł - zagospodarowanie placu w parku przy Zespole Szkół,
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   - 45.000,00 zł - przebudowa skrzyżowania na ulicy Staszica, Matejki, 
Broniewskiego.  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
1) Zwiększa  się  o  kwotę  900,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  obiektów 

gminnych (Pokrzywno).
2) Zmniejsza  się  o  kwotę  3.500,00  zł  plan  wydatków  na  zakup  węgla  

i drewna na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Środki przeznaczane są na 
dofinansowanie remontu w Urzędzie Miejskim, który jest realizowany. 

Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł 
plan  wydatków  na  zmiany  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego. 
Oszacowano,  że  tej  kwoty  w  tym  roku  nie  uda  się  zrealizować,  dlatego 
przesunięto na zagospodarowanie parku przy pl. Sienkiewicza. 

Rozdział 71035 Cmentarze:
Zaplanowano  wydatki  w  wysokości  6.600,00  zł  na  zakup  wyposażenia  
 do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Trzciance – klęczniki do ławek. 
Zmniejsza  się  o  45.000,00  zł  plan  wydatków  na  rozbudowę  cmentarza 
komunalnego  w  Trzciance  i  przeznacza  45.000,00  zł  na  remont  ołtarzy  na 
cmentarzu komunalnym w Trzciance (ruchomy podest na uroczystości kościelne 
i inne). 

Administracja  publiczna -  rozdział  75011  Urzędy  wojewódzkie  przenosi  się 
między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  związku  z  wykonywaniem  budżetu. 
Podobnie  przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  w  związku  
z wykonywaniem budżetu rozdział 75022 rady gmin.

Urzędy gmin:
Wprowadza się wydatki na obowiązkowe badanie natężenia ruchu w wysokości 
4.680,00 zł oraz na zakup programu na aktualizację i  prowadzenie ewidencji 
dróg w § 4300 w wysokości 15.000,00 zł.
Zwiększa się o 3.500,00 zł wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie.
Zaplanowano  wydatki  w  kwocie  7.784,00  zł  na  umowy  zlecenia  
z osobami bezrobotnymi w celu wykonania prac porządkowych w sołectwach 
gminy Trzcianka (środki przeniesiono z działu 852 rozdział  85295 z zadania 
prace społecznie - użyteczne).

Ochotnicze straże pożarne
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Zwiększa  się  o  kwotę  43.000,00  zł  plan  wydatków  inwestycyjnych  
z  przeznaczeniem  na  zakup  samochodu  dla  OSP  w Siedlisku.  Po  przetargu 
zabrakło kwoty, aby móc zawrzeć umowę. 
Zmniejsza  się  o  10.000,00  zł  wydatki  na  remonty  pojazdów  i  sprzętu  
i przenosi się do pozostałych wydatków na zakup energii.

Szkoły podstawowe: Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zakup 
wyposażenia  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  
w  szkołach.  Środki  pochodzą  ze  zwiększonej  oświatowej  części  subwencji 
ogólnej.

Zmniejsza  się  o  kwotę  5.000,00  zł  plan  wydatków  na  remonty  szkół 
podstawowych i zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków na remonty 
w przedszkolach.

Pomoc społeczna rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zmniejsza się o kwotę 
10.515,41  zł  wkład  własny  na  sfinansowanie  prac  asystenta  rodziny.  Gmina 
otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację tego zadania. 

Świadczenia  rodzinne -  przenosi  się  między  paragrafami  wydatki  bieżące  
w zadaniach własnych w związku z wykonywaniem budżetu oraz przenosi się 
kwotę 7.784,00 zł do działu 750 rozdział 75023 z zadania - prace społecznie - 
użyteczne i przeznacza się na umowy zlecenia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
Zwiększa  się  o  kwotę  507,00  zł  dotację  dla  powiatu  czarnkowsko  - 
trzcianeckiego  na  współfinansowanie  dodatkowych  kosztów  utrzymania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Edukacyjna opieka wychowawcza:
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.290,00 zł na zakup nowych elementów 
placów zabaw oraz o kwotę 1.250,00 zł na wymianę piasku, druk regulaminów 
i usługi transportowe. 
Zwiększa się o kwotę 10.540,00 zł na remonty bieżące placów zabaw.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie 
"PT i I etap budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu "Kwiatowym".
Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na sterylizację zwierząt. 
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa  się  o  5.500,00  zł  plan  wydatków  na  zakup  energii.  Na  wniosek 
sołectwa Stobno wprowadza się zmiany w zadaniach, zgodnie z załącznikiem do 
uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna
Zaplanowano wydatki w wysokości 9.650,00 zł na zakup i montaż bramek na 
boisku  w  Siedlisku.  Przenosi  się  kwotę  3.030,00  zł  z  zadania  remont 
pomieszczeń siłowni na zadanie naprawa dachów kontenerów szatni na boisku 
ORLIK.  Zwiększa  się  o  kwotę  500,00  zł  plan  wydatków na  zakup  energii  
i wody.
Pani B. Niedzwiecka poinformowała, że na sesji Burmistrz zaproponuje jeszcze 
jedną zmianę polegająca na przeznaczeniu kwoty 15.000 zł dla Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia  Twórców  Ogrodów  na  nagrody  w  konkursie  na  projekt 
zagospodarowania  tzw. dolinki  miłości  za  Gimnazjum nr  1 w Trzciance.  Na 
sesji będzie przedstawiony sposób sfinansowanie tej propozycji. 

Radny  Ł.  Walkowiak  pytał  o  realizację  ogrodzenia  stadionu,  na  które 
zabezpieczono 50.000 zł. 
Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że będzie realizacja w połowie września 
br. 

Radny  W.  Natkaniec  prosił  o  więcej  szczegółów  dot.  realizacji 
zagospodarowania  pl.  Sienkiewicza,  na  co  kwota  100.000  zł  będzie 
przeznaczona. 

Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że jest opracowana koncepcja i projekt 
techniczny zagospodarowania tego terenu. Do wglądu u pana W. Putyrskiego. 
Remont  obejmuje  budowę  drogi  i  chodnika  przy  barze  „Alicja”,  chodnika  
w kierunku chodnika ul. Staszica, oraz chodnika przy stojących tam figurach  
w  formie  łuku  wraz  z  oświetleniem figur,  zagospodarowanie  całego  skweru 
zielenią,  dodatkowe  miejsca  parkingowe.  Prace  planuje  się  zakończyć  do  
18 października, kiedy to odbędzie się duża uroczystość św. Huberta. Będzie 
wielu gości z zewnątrz. 
Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii  
w głosowaniu. 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. Kserokopia w załączeniu.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  powołano  zespół,  który  miał 
zaopiniować kandydatów na ławników. Kandydaci byli zgłoszeni przez Prezesa 
Sądu, jeden kandydat był zgłoszony przez 50 mieszkańców wsi Runowo. Do 
Sądu  Rejonowego  w  Trzciance  jest  potrzebnych  4  ławników,  ale  zgłoszono 
tylko trzech, do Sądu Okręgowego w Poznaniu jest jeden kandydat. Do Sądu ds. 
Orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy nie zgłoszono nikogo. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii  
w głosowaniu. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzo-
nej  kontroli  wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi  Niekursko  
i Siedlisko. Kserokopia w załączeniu.

Burmistrz  Trzcianki  wniósł  uwagi  do  przedstawionego  protokołu  z  kontroli 
Komisji  Rewizyjnej  stwierdzając,  że  temat  Niekurska  był  realizowany  za 
poprzedniego  Burmistrza,  natomiast,  jeżeli  chodzi  o  salę  w  Siedlisku,  to 
spotkania z panią Sołtys odbywały się. Ustalenia dot. zakresu robót w Siedlisku 
były omawiane.  W protokole jest  zapisane to co mogłoby być.  Jeżeli  gmina 
aplikuje o środki unijne już nic nie może zmienić. Tak zostało to wykonane, jak 
uzgodniono z poprzednim sołtysem.

Radny W. Perski stwierdził, że w tej sytuacji nie wie co zrobić, bo uchwała jest 
sprzeczna  z  wyjaśnieniami  Burmistrza.  Konsultacje  były  przeprowadzone, 
zakres prac ustalony z sołtysem i tak to musiało być realizowane.  W tej chwili 
są  zastrzeżenia  w  protokole  Komisji.  Jest  również  jakiś  problem  
z zamontowanymi drzwiami. 
Zdaniem W. Perskiego uchwała jest bezzasadna i powinna być odrzucona. 
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Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  podczas  zebrania  wiejskiego  część 
mieszkańców  wniosła  zarzut,  że  część  obiektu  została  przekazana  na 
przedszkole.  Wcześniej  podczas  spotkania  z  radą  sołecką  i  mieszkańcami 
wskazano, że ta część sali ma być udostępniona dla przedszkola. Po pół roku 
oczekiwania mieszkańców się zmieniły.  Jeżeli chodzi o drzwi to rada sołecka 
posiadała  środki,  które  miały  być  przeznaczone  na  drzwi.  Poprzednia  rada 
sołecka uzgodniła wartość tych drzwi z wykonawcą. Drzwi zostały wymienione, 
ale są pretensje, że wykonawca zażądał nie 1.000 zł, a 2.5000 mają kosztować. 
Nastąpiła zmiana władz sołeckich i sołtysa i stąd inne zdanie, co do remontu. 
Temat musi być rozstrzygnięty na sesji. 

Radny  E.  Joachimiak  stwierdził,  że  proponowane  wnioski,  nie  dotyczą  tych 
dwóch inwestycji, bo one jakby się już zadziały, a rodzaj prośby Komisji, aby 
w przyszłości,  przy tego rodzaju inwestycji, zachowywać te trzy wymienione 
elementy. 

Radny W. Perski zwrócił uwagę, że uchwała jak wejdzie w życie zobowiąże 
Burmistrza do wykonania zaleceń. 

Radny  E.  Joachmiak  stwierdził,  że  osoby,  które  konsultowały  te  tematy  
z sołtysem powinny przekazać te informacje radnym, kto z kim konsultował 
zakres prac. 

Przewodniczący komisji  zaproponował, aby Komisja nie wyrażała stanowiska
w formie głosowania. Radni przyjęli propozycję przez aklamację. 

5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  sołectw  gminy  Trzcianka  do 
programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  –  2020”. Kserokopia  
w załączeniu.

Burmistrz Trzcianki uzupełnił, że jeżeli sołectwo otrzyma wsparcie finansowe, 
to gmina będzie musiała dołożyć ok. 20%. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  V/33/15  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  12  lutego  2015  r.  w  sprawie 
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współdziałania  z  powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w zakresie 
prowadzenia  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej.  Kserokopia  w 
załączeniu.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

7. Projekt  uchwały  w sprawie  skargi  na  uchwałę  Nr  X/78/15  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  w  sprawie 
rozpatrzenia  skargi  na  Burmistrza   Trzcianki. Kserokopia  w 
załączeniu.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 6 
radnych. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  na  II  półrocze  2015  r. Kserokopia  w 
załączeniu.

W  związku  z  propozycją  radnego  W.  Perskiego,  Komisja  wnioskuje  
o  wprowadzenie  do  planu  pracy  Komisji  Spraw  Społecznych  w  miesiącu 
wrześniu punktu 2. Analiza aktualnych inwestycji w zakresie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych.
Propozycję  komisja  przyjęła  jednogłośnie,  w  głosowaniu  udział  wzięło  6 
radnych. 
Innych  uwag  nie  było.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.  Kserokopia w 
załączeniu. 

Radny  A.  Prankiewicz  wyjaśnił,  że  Stowarzyszenie  T.A.D.E.K  jest  jakby 
parasolem  dla  wszystkich  stowarzyszeń,  które  weszły  w  jego  skład.  Ten 
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budynek  byłby  miejscem,  gdzie  stowarzyszenia  mogłyby  się  spotykać. 
Stowarzyszenia nie mogą powalczyć o pieniądze unijne, jeżeli nie będą miały 
gdzieś tego lokum. Musi być zagwarantowany jakiś obiekt w Trzciance, czy 
okolicy, aby ubiegać o środki na remont budynku. 

Radny E. Joachimiak zwrócił uwagę, że sam obiekt będzie generował koszty. 
Należy mieć jakieś plany na przyszłość realizując takie przedsięwzięcie, co, jak, 
z jakich środków. 

Radny Ł. Walkowiak stwierdził, że Stowarzyszenie „Gramy z Sercem” nie ma 
takich  potrzeb,  aby  szukać  dodatkowych  środków  na  utrzymanie 
pomieszczenia.  Jego  zdaniem  środki  na  utrzymanie  obiektu  mogłyby  być 
przeznaczone na pomoc jakiemuś dziecku. Zamysł tej organizacji, jest zbiórka 
pieniędzy, które idą na konkretne dziecko. Inne Stowarzyszenia działają trochę 
inaczej i mają takie potrzeby. 

Radny  W.  Natkaniec  wyjaśnił,  że  Stowarzyszenie  T.A.D.E.K  ma  najlepiej 
opracowany statut ze wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy 
Trzcianka.  Zarząd  tego  Stowarzyszenia  składa  się  z  prezesów  stowarzyszeń 
członkowskich.  Budynek  będzie  utrzymywany  z  czynszu  pobieranego  od 
organizacji  pozarządowych,  które  będą  chciały  mieć  tam  swoją  siedzibę.  
W budynku  planujemy  również  stworzyć  kawiarenkę,  która  również  będzie 
generować  przychody.  Będą  również  mieszkania,  służące  dla  osób  
z  wymian  międzynarodowych oraz  sala  konferencyjna,  którą  stowarzyszenie 
będzie również wynajmować. Projekt jest duży, aby zagospodarować tak duży 
budynek potrzebne są duże pieniądze. 
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Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  jest  dużo  pytań  i  wątpliwości.  Utrzymanie 
budynku będzie  generowało dużo środków.  Zachodzi  obawa,  że  w pewnym 
momencie trzeba będzie wyciągnąć rękę o wsparcie do Urzędu. 

Radny W. Natkaniec uzupełnił, że czynsz miesięczny ok. 3 tys. zł. Jeżeli Rada 
wyrazi  zgodę  na  przekazanie  tego  budynku,  stowarzyszenie  będzie  mogło 
działać dalej, bo dopiero w przyszłym roku będzie mogło ubiegać się o środki. 
Przez ten rok trzeba przygotować wnioski.  Budynek na ten czas stoi  pusty  
i musi być utrzymywany. Wolne pomieszczenia można również wynająć innym 
firmom. 

Radny  E.  Joachimiak  dodał,  że  są  gminy,  które  dofinansowują  siedziby 
organizacji pozarządowych na określonych zasadach. Często sprowadza się to 
do tego, że dotacje na działalność merytoryczną się zmniejszają. 

Radny Cz. Rogosz  potwierdził,  że  chcąc uzyskać jakiekolwiek środki trzeba 
mieć tytuł prawny do lokalu. Jest to podstawowy warunek i ta uchwała w jakiś 
sposób to gwarantuje. 

Uwag  nie  było.  Przewodniczący  komisji  poprosił  o  zaopiniowanie  projektu 
uchwały w głosowaniu. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 
6 radnych. 

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji. 
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1) Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Burmistrza  Trzcianki  z 
13.08.2015  r.  OR.030.3.1.2015.AM w  sprawie  obsługi  organizacyjno-
biurowej Rady Miejskiej Trzcianki. Kserokopia pisma w załączeniu. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszymi rozmowami, od 
pewnego  momentu  będą  przesyłane  dokumenty  dla  radnych  w  formie 
elektronicznej.  Przewodniczący  Rady  i  przewodniczący  Komisji  otrzymają 
dokumenty  w  wersji  papierowej.  Stąd  też  zapytanie  do  radnych  i  prośba  
o  podjęcie  decyzji.  Radny musi  posiadać  skrzynkę,  z  której  będzie  pobierał 
materiały do swojego laptopa czy notebooka, który będzie własnością radnego 
lub zostanie zakupiony przez gminę. Jest również propozycja, bo radni muszą 
mieć dostęp do internetu, aby każdy radny opłacał go we własnym zakresie. 
Zostanie skierowane zapytanie do operatora sieci o oferty dot. zakupu laptopa 
z opłatą za internet, którą uiszczałby radny. Do końca miesiąca takie informacje 
będą przedstawione oferty firm z konkretnymi propozycjami. 

Radny E. Joachimiak stwierdził, że decyzja powinna zapaść po przedstawieniu 
kosztów,  niemniej  radni  nie  powinni  korzystać  ze  środków  publicznych  na 
zakup sprzętu. Część radnych będzie prawdopodobnie korzystać z tego co ma. 

Radny  W.  Perski  zwrócił  uwagę,  że  może  zobaczyć  jak  to  jest  w  innych 
samorządach,  dostęp  do  internetu  powinien  być,  aby  w  każdym  momencie 
przeglądać materiały. Radnemu z diety potrącane byłyby koszty opłat. Są radni, 
którzy mają swój sprzęt, więc nie chcą dodatkowych. Przy zakupie większej 
ilości sprzętu można negocjować ceny. 

Radny Cz.  Rogosz  stwierdził,  że  radni,  na dzień dzisiejszy,  nie  są  w stanie 
wypracować  ostatecznej  opinii.  Należy  rozpatrzyć  koszt  drukowania 
papierowego. Radni powinni mieć więcej informacji nt. kosztów. 

Radny E. Joachimiak zaproponował, aby w opinii Komisji zawrzeć, że radni nie 
są  przeciwni  informatyzacji,  ale  muszą  otrzymać  konkretne,  finansowe 
informacje. 

2) Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  wszyscy  radni 
otrzymali pismo od pana J. Kuśnierka w sprawie sprzedaży działek przy 
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jeziorze Logo, w którym zwraca uwagę na ograniczenie przemysłu w tym 
rejonie. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  w  przyjętym  studium  uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka wynika, jakie 
zabudowania mogą być tam realizować.  Nie ma możliwości  przekształcenia, 
pod potrzeby, dany grunt i sprzedać. 

Ad 6) Wolne wnioski. 
Radni wniosków nie składali. 

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        Czesław Rogosz
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