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P r o t o k ó ł  Nr 8/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z 15 września 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,  
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki. 

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

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 7/15 z dnia  18 sierpnia 2015 r.  

4.  Analiza informacji na temat przyjęcia dzieci do żłobka, przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, w roku bieżącym. 

5.Analiza  aktualnych  inwestycji  w  zakresie  dostępności  dla  osób 

niepełnosprawnych.

6. Sprawy wniesione do komisji:

7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.   

9. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 8 radnych. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 7/15 z dnia  18 sierpnia 2015 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

Ad 4.  Analiza informacji na temat przyjęcia dzieci do żłobka, przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, w roku bieżącym. 

Komisja otrzymała pisemną informację na temat przyjęcia dzieci do żłobka, 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2015/2016. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 

Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  jest  dużo  wniosków  o  przyjęcie  do 

żłobka,  a gwarantowanych  miejsc jest tylko 25. Jest dużo dzieci w szkołach 

podstawowych. Stwierdził, że szkoły są przystosowane do przyjęcia 6 latków. 

Radny Witold Perski stwierdził, że w żłobku jest brak miejsc, kiedyś był zamysł 

zlikwidowania jednego przedszkola i w to miejsce utworzenie żłobka. Można 

też  rozważyć problem utworzenia oddziału żłobka w którymś z przedszkoli, bo 

tam  nie  ma  pełnego  naboru.  Zadał  pytanie  dlaczego  w  SP Siedlisko  są  2 

oddziały a jest tylko 26 dzieci. 

Zastępca  Burmistrza  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  ustawa  dopuszcza 

zatrudnienie asystenta rodziny jeśli jest dzieci powyżej 26. Na początku do SP 

Siedlisko zapisało się 28 dzieci, ale   dwoje dzieci miało otrzymać odroczenia. 

W  Siedlisku  nie  ma  tak  dużych  sal  lekcyjnych  żeby  zrobić  jeden  oddział. 

Poinformowała, że w Gimnazjum w Siedlisku dobudowano dwie sale i po to 

stworzono  Zespół  Szkół  żeby  zarządzał  obiektem  i  decydował 

o  przemieszczeniu  dzieci  z  budynku  do  budynku.   W  innych  szkołach 

wprowadzane  są  programy,  że  gimnazista  opiekuje  się  pierwszakiem.  Może 

należy taki program wprowadzić.  Odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów SP 
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Siedlisko,  na  którym ustalono kompromis,  że utworzono 2 pierwsze klasy - 

edukację  wczesnoszkolną.   Jeśli  chodzi  o  utworzenie  dodatkowego  oddziału 

przedszkolnego, to na dzisiaj nie ma takiego miejsca i warunków do  powstania 

nowego oddziału żłobkowego. Patrząc na kolejne lata kiedy dzieci 6 letnie będą 

szły do szkoły, to z informacji wynika, że spada jej liczba. Rodzice także mogą 

starać  się  o  odroczenie.   Wprowadzenie  obowiązku pójścia  dzieci  do szkoły 

trwał 6 lat i wprowadzono go w okresie najgorszym, kiedy dwa roczniki były 

najliczniejsze.   Wszystkie  chętne  dzieci  do  przedszkoli  są  przyjęte.   W 

otrzymanej  informacji  brakuje  Szkoły  Katolickiej,  gdzie  także  jest  oddział 

przedszkolny.  Według urodzin dzieci  w Rychliku uczęszczających do Szkoły 

winno być 10 a jest 32.  Organ założycielski nakazuje inną pracę bo nie powinno 

być  wolnych  miejsc  w przedszkolu.  Dzieci  nadal  są  tak  traktowane  jak  nie 

powinny, dzieci winny mieć zajęcia do godziny 16, a nie zabierane wcześniej. 

Przedszkola  prywatne  są  czynne  do  17  i  cały  czas  mają  zajęcia.  Rodzice 

wcześniej dzieci nie odbierają.  W żłobku jest 25 dzieci do dzisiaj nie ma nikogo 

chętnego do prowadzenia prywatnego żłobka. Od września 2015 r. gmina ma 

obowiązek  zapewnić  wszystkim  chętnym  4  latkom  miejsce  w  przedszkolu. 

Poinformowała  także,  że  na  terenie  Trzcianki  funkcjonują  także  prywatne 

przedszkola  i  punkty  przedszkole.  Wymieniła  liczbę  dzieci  przyjętych  do 

prywatnych przedszkoli.  

Radny  Edward  Joachimiak  stwierdził,  że  z  informacji  wynika,  że  gmina 

zapewnia miejsca dla dzieci w przedszkolu i szkole zarówno podstawowej jak 

i gimnazjach. 

Komisja zapoznała się z informacją. 

Ad  5.  Analiza  aktualnych  inwestycji  w  zakresie  dostępności  dla  osób 

niepełnosprawnych.
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Pan  Witold  Putyrski  stwierdził,  że  nie  przygotował  pisemnej  informacji, 

poinformował, że nie ma obecnie takiej możliwości budowy jakiegoś obiektu 

bez dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie otrzyma  się pozwolenia na 

budowę, tych obiektów, które już istnieją i gmina stara się zlikwidować w nich 

bariery,  podał  przykład  modernizowanej  ulicy  Kościuszki,  buduje  się  tam 

podjazdy zarówno do części rekreacyjnej jak i handlowej. W budżecie, co roku 

planuje się kwoty na likwidację barier na drogach, w tym roku zmodernizowano 

chodnik przy ul.  Żeromskiego i łączącego go z osiedlem 25 lecia i dalej z ul. 

Dąbrowskiego. Obniża się krawężniki dla pieszych. Nowe roboty zdecydowanie 

umożliwiają dostęp osobom niepełnosprawnym.

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że osoba niepełnosprawna poruszająca się na 

wózku,  to  tak  samo  jak  matka  z  dzieckiem w wózku,  też  musi  pokonywać 

bariery.    Stwierdził,  że  w SP nr  3  jest  winda  dla  osób  niepełnosprawnych 

i  uruchomiana  jest  na  dzwonek.  Osoba  niepełnosprawna  podaje  sygnał 

dzwonkiem, po paru minutach jest winda uruchamiana.  Jego zdaniem winda 

winna  służyć  każdemu,  nie  tylko  osobom  niepełnosprawnym,  jest  to  rzecz 

bardzo potrzebna. 

Radny  Edward  Joachimiak  stwierdził,  że  jako  komisji  powinniśmy 

zawnioskować  o  znacząca  kwotę  do  budżetu  na  likwidację  barier 

architektonicznych. W roku bieżącym jest to kwota 10 tys. Jego zdaniem kwota 

winna być większa. Poprosił o rozważenie możliwości zwiększenia środków na 

rok 2016. 

Radny W. Perski prosi komisję aby poparła go i podpisała się pod wnioskiem do 

Starosty  Powiatu  o  zlikwidowanie  barier  i  wybudowanie  podjazdu  dla  osób 
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niepełnosprawnych przy budynku usytuowanym na ul. 27 Stycznia w Trzciance 

gdzie  mieści się Buro Pracy i Wydział Komunikacji.

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że także osoba niepełnosprawna nie może 

dotrzeć  na  pierwsze  piętro  w  Urzędzie,  urząd  nie  ma  windy.  Wnioskuje  o 

zaplanowanie w budżecie środków na montaż windy.

Zastępca  Burmistrza  stwierdziła,  że  osoba  niepełnosprawna  załatwiana  jest 

w Urzędzie poprzez przyjście urzędnika na salkę 016 na parterze i tam wraz 

z osobą niepełnosprawną sprawy są załatwiane. 

Komisja wnioskuje o wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

przy budynku usytuowanym na ul. 27 Stycznia w Trzciance gdzie  mieści się 

Buro Pracy i Wydział Komunikacji. Komisja prosi o przekazanie tego 

wniosku do Starostwa Powiatowego w Trzciance. 

Ad 6. Sprawy wniesione do komisji:

1) pismo Burmistrz Trzcianki z dnia 7 września 2015 r. nr FN.3020.1.2015. 

BN na temat propozycji stawek podatkowych na rok 2016; Pismo stanowi 

załącznik do protokołu.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  na  dzień  dzisiejszy  dochody  bieżące 

i wydatki bieżące zaczęły się równoważyć. Z tego wynika, że majątku gminy 

przybywa jak są postawione   lampy, buduje się chodniki, ale także z tego 

wynika,  że trzeba zwiększyć środki na utrzymanie tych nowych obiektów 

i  urządzeń  jak  odśnieżanie,  sprzątanie.  Ponadto  rosną  koszty  utrzymania 

obiektów sportowych. Tendencją radnych wiejskich jest aby więcej pieniędzy 

wydawać na profilowanie dróg gruntowych, a ta robota jest                    w  

ramach utrzymania bieżącego majątku gminy. Jeśli chodzi o dział oświaty, 
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to jak nigdy dotąd nie było tyle urlopów zdrowotnych nauczycieli. Obecnie 

przebywa na tych urlopach 11 nauczycieli.  Powoduje to, że nie bilansuje się 

przydzielona subwencja z wydatkami na oświatę i trzeba dokładać z budżetu. 

W ślad za tym jeśli cokolwiek z majątku gminy zostanie sprzedane, to należy 

przeznaczyć  na  cele  inwestycyjne.  Gmina  nie  może  wziąć  kredytu  na 

wydatki bieżące, może wziąć kredyt na inwestycje. Nasze oczekiwania życia 

społecznego  wzrasta,  a  z  drugiej  strony  brakuje  środków,  aby  to 

zrównoważyć. Jest taka propozycja aby podnieść podatki po to, żeby potem 

wróciłby z powrotem do mieszkańców w postaci imprez, budowy nowych 

chodników, utrzymania boiska.  Jest propozycja aby radni do tego tematu się 

przymierzyli  jeszcze  we  wrześniu,  zaznaczył,  że  z  doświadczenia  wie, 

że podatek można raz w kadencji podnieść, bo potem jest bardzo trudno.

Radny Wiesław Natkaniec stwierdził, że z przekazanej pisemnej informacji 

wynika, że koszty utrzymania obiektów sportowych wynoszą około 700 tys. 

zł.  poprosił  o  przekazywanie  informacji  konkretnych  nie  ok.,  bo  taka 

informacja do niego nie przemawia. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  postara się wyjaśnić, o jakich kwotach 

jest  mowa.  W budżecie  są  zapisane wydatki  na OSiR, ale  trzeba do tych 

wydatków  dodać  wydatki  osobowe  dla  czterech  osób,  także  gmina  musi 

przekazać  Staroście  234  tys.  na  halę  widowiskowo-sportową,  100  tys. 

kosztuje  ORLIK.  Tak  w  przybliżeniu  wyglądają  koszty  związane 

z utrzymaniem obiektów sportowych. 

Radny  Wiesław  Natkaniec   w  imieniu  stowarzyszeń  dziękuje  panu 

Burmistrzowi  za  udostępnienie  nieodpłatne  obiektów  sportowych.  Zadał 
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pytanie,  jak  kształtowały  się  koszty  utrzymania  obiektów  w  roku 

poprzednim. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  sytuacja się zmienia, że w roku 2014 w 

zasadzie wystarczyło środków, ale obecnie zaczęto w obiekty inwestować, 

a  mianowicie  wybudowano  system  nawodnienia  boiska,  trwa  w  chwili 

obecnej  wymiana  ogrodzenia  boiska.  Także  wybudowane  zostało  boisko 

boczne  gdzie  też  trzeba  je  wykaszać.  Zwiększyły  się  koszty  utrzymania 

parku. Wydatki z roku, co roku rosną, może stwierdzić, że nawet o 100 %. 

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że stawki podatkowe rosną  ale prosi o 

wyjaśnienie pozycji z tabeli,  o co chodzi ze stawką maksymalną, z czego 

stawka wynika. 

Burmistrz  stwierdził, że stawka maksymalna podatków  jest określona przez 

ministra.  Stwierdził,  że  tabelka  z  napisem utrata  dochodów  wskazuje  ile 

gmina utraci subwencji, jeśli nie zastosuje stawki maksymalnej podatkowej 

wskazanej  przez  ministra.  Ponadto  jeśli  mieszkańcy  zostaną  zwolnieni 

z  maksymalnych  opłat  ustalanych  przez  ministra  jest  wtedy  zastosowana 

subwencja  wyrównawcza  i  wtedy  jest  ona  obniżona.  Stwierdził,  że 

zaproponował  wzrost  podatków o 3  %.  W naszej  gminie   pobierany  jest 

podatek  od  gruntów  w  dwojaki  sposób  a  mianowicie  od  gruntów 

oznaczonych  symbolem  „B”  i  grunty  pozostałe.  W  innych  gminach  ten 

podatek jest ujednolicony, nie zna przyczyn jakimi kierował się poprzednik, 

proponując rozbicie tego podatku.  Podatek dot. gruntów „B” jest przypisany 

do  właścicieli  budynków  jednorodzinnych.   Poinformował,   że  należy 

mieszkańców uświadomić, że wzrost podatku spowoduje, że w różny sposób 

on  do  nich  wrócił,  a  mianowicie  w  formie  imprez,  dostępu  obiektów 

sportowych.
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Radny W. Perski proponuje ujednolicenie tych dwóch podatków i stosować 

jako jeden. Zaproponował aby jeszcze we wrześniu kluby radnych zajęli się 

tym tematem. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że w Radzie Miejskiej Trzcianki działają 

dwa  kluby,  więc  poprosił  o  zebranie  się  klubów  jeszcze  we  wrześniu 

i opracowanie swoich propozycji podatkowych, celem przekazania ich, bo na 

tej podstawie Burmistrz Trzcianki przygotowuje budżet gminy na rok 2016 r. 

2) pismo Spółdzielni Mieszkaniowo-Własnościowej w Trzciance na temat 

rozważenia możliwości odstąpienia od konieczności zwrotu kwoty równej 

udzielonej bonifikacie w związku z zamiarem sprzedaży działek. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 

Pan  Witold  Putyrski  przybliżył   informację  o  jaki  teren  chodzi 

wnioskodawcom. Spółdzielnia przekształciła ten teren z prawa wieczystego 

użytkowania  w prawo  własnościowe,  skorzystała  z  bonifikaty,  która  była 

udzielona  przez  Burmistrza  na  podstawie  uchwały  rady  i  wynosiła  85  % 

kwoty, co na dzień  wydawania tej decyzji wynosiło ok. 300 tys. zł. Przepis 

o przekształceniu z użytkowania wieczystego w prawo własności  mówi o 

tym, że jeżeli osoba na rzecz której nastąpiło przekształcenie i wykorzysta tą 

nieruchomość inaczej niż w tej decyzji albo zbędzie tę nieruchomość w ciągi 

5 lat od momentu tej decyzji, to organ wydający decyzję wzywa do zwrotu 

udzielonej  bonifikaty.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej Trzcianki, Burmistrz Trzcianki może od 

takiej bonifikaty zawrotu odstąpić.
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Pan Witold Perski   stwierdził,  że  należy rozważyć,  co znaczy szczególny 

przypadek i jak ten przypadek uzasadnić. Poinformował, że na posiedzeniu 

Komisji  Gospodarczej  ustalono,  że  komisja  zaprosi  na  kolejne  swoje 

posiedzenie  przedstawiciela  SM  i  zainteresowanego  kupnem  działki. 

Posiedzenie odbędzie się 28 września. 

Pan Witold Putyrski stwierdził, że taki szczególny przypadek będzie chciał 

znać prawnik opiniując  podstawę prawną przedmiotowej sprawy. 

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że gmina szuka pieniędzy dla budżetu 

a teraz się zastanawia jaki to jest szczególny przypadek. Potrzeb na terenie 

gminy jest dużo i potrzeba w związku z tym środków. Jego zdaniem pismo 

winno  być  zaopiniowane  negatywnie.  Stwierdził,  że  komisja  nie  będzie 

wyrażała  swojej  opinii,  komisja  gospodarcza  na  swoim  posiedzeniu 

merytorycznie  rozpatrzy wniosek.  Zaproponował  komisji  aby wniosek nie 

opiniować. 

Komisja zapoznała się z pismem nie wyrażając opinii.

Ad 7. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

1. Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu 

głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciele 

nieruchomości zamieszkałej.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 



10

3. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Komisja  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały. 

Glosowało 9 radnych. 

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.  

        Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.

Burmistrz  Trzcianka  stwierdził,  że  wydatki  majątkowe   w  pewnym  etapie 

wskazują na niskie wykonanie, ale  na dzień dzisiejszy jest to wykonanie  62 %, 

budżet  był  prowadzony  prawidłowo za  I  półrocze.  Gmina  nie  korzystała  do 

chwili obecnej z kredytu ale w pewnym etapie trzeba będzie z niego skorzystać, 

może nie w takiej wysokości na jaką zezwoliła Rada Miejska. Taka sytuacja 

wynika   z niespodziewanej sytuacji w oświacie, bo należy ponad 500 tys. zł 

znaleźć na oświatę. 

Komisja  do  przedstawionej  informacji  nie  wniosła  uwag.  Komisja  przyjęła 

przedłożone sprawozdanie. 

Ad 8. Zapoznanie się z realizacją wniosków wypracowanych na komisji.

Komisja na poprzednim posiedzeniu nie wypracowała wniosków.

Ad 9. Wolne wnioski.
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Radny W. Perski wnioskuje o wycięcie suchego drzewa we wsi Teresin. Drzewo 

usytuowane jest  przy posesji nr 6. 

Dodał, że rozmawiał już w Referacie Rolnictwa na temat wycinki tego drzewa, 

i  jest  mu  przykro,  że  pracownik  Urzędu  tak  negatywnie  do  tego  tematu 

podchodzi. 

Radny Witold Perski wnioskuje o namalowanie przejścia dla pieszych  na końcu 

ulicy Staszica  w kierunku ulicy Wieleńskiej w Trzciance.

Radny  Adrian  Hałuszka   popiera  radnego  W.  Perskiego  odnośnie  wycinki 

suchego drzewa w Teresinie.

Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że   zgodnie  z  wnioskiem  mieszkańców 

osiedla Modrzewiowego  wnioskuje o zamontowanie progów zwalniających  na 

tym osiedlu oraz  wnioskuje o wyznaczenie miejsc postojowych na tym osiedlu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził,  że drogi zostały niedawno zrobione,  wszelkie 

prace były uzgadniane z ich mieszkańcami. Nie rozumie dzisiejszych wniosków 

radnego.

Radna Adrian Hałuszka wnioskuje o zamontowanie na ul. Koziej oświetlenia.

Radny  Czesław  Rogosz  wnioskuje  o  zamontowanie  lustra  pryz  ul. 

Dąbrowskiego  na  przeciwko firmy WUSI,  jest  droga  wjazdowa  na  osiedle, 

z tej drogi wyjazd na ul. Dąbrowskiego jest bardzo niewidoczny. 

Radny Czesław Rogosz wnioskuje o położenie chodnika  i zamontowanie lampy 

na drodze za „Białym Misiem”.
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Radny Piotr Starosta zadał pytanie czy opłaty dla osób samotnych za wywóz 

śmieci będą mniejsze.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  jest  po  przetargu  i  koszt  wywozu 

śmieci  bez  administracyjnych  kosztów  wynosi  9  zł,  natomiast  w  związku 

wynoszą 10 zł.  

Ad 10. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący obrad zamknął 

posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Czesław Rogosz


