
P r o t o k ó ł  Nr LXI/14

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki 29 maja 2014 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz.1700. 

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  19  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. Nieobecni P. Złociński i W. Kilian. 
Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Włodzimierz 
Ignasiński.
Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik 
nr 4.

Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady  otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejski  pan  Włodzimierz  Ignasiński 
witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki,
- panią Grażynę Kasperczak Sekretarza Gminy Trzcianka,
- panią Bożenę Niedzwiecka Skarbnika Gminy,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- panią mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę,
- sołtysów,
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach. 
 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w obradach  uczestniczy  19 radnych,  co 
przy  ustawowym  składzie  21  radnych  stanowi  quorum,  przy  którym  może 
obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska  Trzcianki.  



Przewodniczący Rady wyznaczył do liczenia głosów w głosowaniach jawnych 
radnych S. Kęcińskiego i M. Wydartego. 
Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Porządek  obrad  radni  otrzymali  na  piśmie,  wraz  z  pozostałymi  materiałami, 
zgodnie ze statutowym terminem, na 7 dni przed sesją.  
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  do  biura  Rady  wpłynęła  uchwała  
w sprawie  zmiany uchwały  Nr LX/453/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg na 
osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lelewela w Trzciance - załącznik nr 5.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że ww. uchwałą chciałby wrócić do dyskusji 
odnośnie  kolejności  przebudowy  ulic  w  mieście  Trzcianka.  Dyskusja 
dotyczyłaby  ulic  na  os.  Modrzewiowym,  ul.  Lelewela  i  ul.  Żwirowej.  Na 
poprzedniej sesji Rada zdecydowała o kolejności przebudowy, poprzez zamianę 
ulicy Żwirowej na ul. Lelewela. Nabór wniosków na te zadania rozpoczyna się 
6 czerwca br. W ostatnim czasie spotykano się z właścicielem nieruchomości, 
na  której  miałby  być  posadowiony  separator.  Spisano  protokół,  w  którym 
sprecyzowano oczekiwania gminy i właściciela nieruchomości. Aby zrealizować 
separator  gmina  potrzebowała  130  m2 nieruchomości  obecnie  będącej  łąką. 
Właściciel wyraził zgodę na sprzedaż, ale postawił warunki sprzedaży stawiając 
dość wygórowaną cenę, a przy kolejnych rozmowach postawił warunek wykupu 
całej nieruchomości, co stanowi znaczną kwotę. W przypadku budowy należy 
rozwiązać  problem podnoszenia  się  poziomu wód gruntowych przy  obfitych 
opadach.  Zdarzają  się  przy dużych opadach,  przy tych przekrojach,  czasowe 
podniesienie  poziomu  wód.  Obecnie  tych  wszystkich  warunków  nie  można 
spełnić i dlatego powrócono do propozycji realizacji ul. Żwirowej. 
Burmistrz dodał, że pozostałe sprawy wyjaśni w dyskusji nad uchwałą. 

Radny K.  Oświecimski  stwierdził,  że  jest  zaskoczony tą uchwałą,  gdyż jego 
zdaniem  nie  zostały  wyczerpane  wszystkie  możliwości,  jeżeli  chodzi  
o rozwiązania techniczne, jest to decyzja zbyt pochopna. Długo dyskutowano 
nad  uzasadnieniem  wcześniejszej  decyzji  Rady,  aby  teraz  tak  od  razu 
decydować, dlatego że nie doszło do porozumienia z osobą, na której działce 
mógłby być usytuowany separator, a nie można zastosować innego rozwiązania 
technicznego. 
Radny K. Oświecimski dodał, że nie zagłosuje za wprowadzeniem tej uchwały. 
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Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  jest  propozycja  wprowadzania  do 
porządku obrad również uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  21  grudnia  2010  r.  w  sprawie  ustalenia  składów 
osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  Trzcianki  -  załącznik  nr  6. 
Wyjaśnił, że uchwała związana jest z wnioskiem o włączenie do składu Komisji 
Spraw  Społecznych  Wiceprzewodniczącego  Rady  pana  W.  Perskiego,  który 
musiał  zrezygnować  z  pracy  w  Komisji  Rewizyjnej  w  związku  z  objęciem 
funkcji wiceprzewodniczącego rady. 

Radny  A.  Cija  proponował  wprowadzenie,  dodając  że  chciałby  aby  był  ten 
punkt wprowadzany automatycznie, do porządku obrad punktu po punkcie 9: 
10. Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji między sesjami. 

Radny S. Kęciński prosił, zanim radni przystąpią do głosowania nad zmianami 
porządku obrad, aby otrzymali wyjaśnienia, bo jest to wprowadzane tak szybko, 
a  projekty  przebudowy  i  szukanie  innych  rozwiązań  to  są  sprawy  związane 
najczęściej  z  czasem.  Pytania  są  do  Burmistrza  i  wyznaczonej  przez  niego 
osoby, czy rzeczywiście jest to uchwała wprowadzana ad hoc, czy nie i z czego 
to wynika? 

Pan W. Putyrski wyjaśnił, że na ostatniej sesji informowano, że termin składania 
wniosków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wyznaczono na  
16 czerwca.  Składając wniosek trzeba pokazać konstrukcję finansowania obu 
inwestycji. Ma być realizacja, na pewno drogi os. Modrzewiowego i jak do tej 
pory  proponowano  ul.  Lelewela.  Są  opracowane  w  obu  przypadkach 
dokumentacje  techniczne,  jak  również  na  ul.  Żwirową.  Opierając  się  na 
kosztorysach  inwestorskich  należy  powiedzieć,  że  niestety  pieniędzy  jest 
zdecydowanie  za  mało.  Kosztorys  inwestorski  jezdni  na  os.  Modrzewiowym 
opiewa na kwotę 860.000 zł, kanalizacja deszczowa z jezdnią na ul. Lelewela 
opiewa na kwotę 716.000 zł. Realizując obie inwestycje kosztorysy inwestorskie 
opiewają  łącznie  na  1.576.000  zł.  W budżecie  jest  planowane  maksymalnie 
milion złotych,  taka jest  maksymalna kwota pożyczki,  jaką można pozyskać. 
Jeżeli  radni  dzisiaj  podejmą  decyzję,  to  jutro  jest  ogłaszany  przetarg 
nieograniczony warunkowy na wykonawstwo, na realizacje dwóch inwestycji. 
Są przygotowane wersje Żwirowa i os. Modrzewiowe oraz ul. Lelewela i os. 
Modrzewiowe.  Trudno  przypuszczać,  że  z  kwoty  1.576.000  zł  po  przetargu 
koszt zejdzie do kwoty mniejszej niż jeden milion. Jeżeli tak nie będzie to do 
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16 czerwca byłaby potrzebna kolejna sesja i zwiększenie środków na realizację 
zadania  ze  środków  własnych  gminy  o  tę  brakującą  kwotę.   W  drugim 
wariancie,  wg  kosztorysu  inwestorskiego,  jest  kwota  1.235.000  zł.  W  tym 
przypadku można liczyć, że kwota po przetargu zejdzie poniżej miliona i będzie 
można pokryć te inwestycję ze środków Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 
Pan W. Putyrski odniósł  się do propozycji innej lokalizacji  separatora niż na 
gruncie prywatnym stwierdzając, że oczywiście wszystko jest możliwe i można 
zrealizować, ale przeprojektowanie i odprowadzenie wód deszczowych do rowu 
melioracyjnego  w każdym przypadku  wymaga  pozwolenia  wodno-prawnego. 
Pozyskanie  takiego  pozwolenia  to  okres  od  2,5  do  3  miesięcy.  Fizycznie  
i  finansowo tego  wariantu  nie  będzie  można zrealizować.  Zasady  udzielania 
pożyczek  z  tego  Funduszu  określają,  że  gmina  w  jednym  rozdaniu  może 
zapożyczyć się do miliona złotych. W kolejnym rozdaniu będzie można złożyć 
wniosek na kwotę nie większą niż 1,5 mln zł.  Zamiast  podcinać możliwości 
realizacji  zadania  w  ogóle,  może  wypracować  stanowisko  mówiące,  że  
w kolejnym rozdaniu gmina zwróci się o pożyczkę i  zrealizuje ul.  Lelewela. 
Obecnie organizacyjnie i finansowo będzie to bardzo trudne, a nie chciałby za 
jakiś czas tłumaczyć się, dlaczego nie dano rady. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że jest  to etap zmiany porządku obrad, 
dyskusja może trwać, ale mogłaby również być przy omawianiu uchwały. 

Pani  B.  Niedzwiecka  uzupełniła,  że  do  wniosku do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej  należy dołączyć opinie RIO o możliwości  spłaty tego 
kredytu.   Wystąpiono  już  z  wnioskiem dot.  poprzedniej  uchwały,  natomiast 
zmiana  wymaga  ponownego  wystąpienia,  a  RIO ma  na  wydanie  opinii  dwa 
tygodnie. Dzisiaj musi być podjęta jednoznaczna decyzja, bo się nie zdąży. 

Radny A. Cija przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Burmistrz stwierdził, że 
jego propozycja to drogi na os. Modrzewiowym i ul. Żwirowa, natomiast jeżeli 
Rada zdecyduje inaczej to będzie honorował i realizował. 
Radny  Cija  stwierdził,  że  to  powiedział  Burmistrz,  ale  nie  do  wszystkich 
dotarło, że coś się w tej gminie zmieniło. Jeżeli  podjęto uchwałę, że ma być 
realizowane ul. Lelewela i os. Modrzewiowe to trzeba stanąć na głowie, aby to 
zrealizować. Przez miesiąc radnym wmawiano, że należy wykupić, bo w innym 
przypadku nie będzie miejsca na lokalizację separatora. 
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Następnie  radny poinformował,  że  zadał  sobie  trochę  trudu i  przeanalizował 
problem i okazało się, że separator może być zlokalizowany w drodze. Miesiąc 
czasu stracono, a co właściwie zrobiono? 
Radny podsumował, że jest podjęta uchwała, należy brać się do pracy, a nie 
szukać przeszkód. Nie ma potrzeby wykupu gruntów. Separator typu ciężkiego 
może  być  zrealizowany  w drodze.  O rowach  i  ich  remoncie  trzeba  mówić  
i robić, bo w innym przypadku nie będzie przez kolejne lata robiona droga na 
Lelewela. 
Kończąc  poinformował,  że  będzie  głosował  przeciwko  wprowadzeniu  tej 
uchwały. 

Pan  W.  Putyrski  odpowiedział,  że  budową  sieci  kanalizacji  deszczowych  
i  budową dróg w referacie  zajmują  się  nie  od dzisiaj  i  zawsze  przyświecała 
jedna  zasada:  trzeba  wybierać  takie  rozwiązania,  które  są  ekonomicznie 
uzasadnione i technicznie, funkcjonalnie się sprawdzą. Rozwiązanie, o którym 
mówił pan Cija jest możliwe, natomiast wymaga podniesienia rzędnych drogi, 
przebudowy  przepustu,  posadowienia  studni  na  przepuście.  Wybrano 
rozwiązanie  najbardziej  zasadne,  bo  dotyczy  to  kawałka  terenu  wielkości 
ok.100m2.  Natomiast  trudno  wyobrazić  sobie,  że  ktoś  może  postawić  takie 
warunki, że wykup tych 100m2 może przewrócić inwestycję. Ocena radnego Ciji 
w stosunku do pracy referatu, że można było inaczej, oczywiście można było, 
ale  zawsze  wybierane  są  rozwiązania,  które  są  ekonomicznie  najtańsze 
technicznie  się  sprawdzają.  Od  ostatniej  sesji  zrobiono  bardzo  dużo,  bo 
dokumentacja  wykonana  w  2000  r.  straciła  na  ważności.  Uzyskano  mapy  
z  geodezji  w  bardzo  szybkim  czasie,  wykonano  na  nowo  dokumentację 
techniczną w całości jedni i kanalizacji deszczowej. Jest przygotowany przetarg 
chociażby na jutro. Jest cały zestaw dokumentów i technicznych i kosztowych. 
Brakuje  jedynie  zgody  na  prawo  do  dysponowania  gruntem,  będącym 
własnością  osoby prywatnej,  pozwolenia wodno prawnego, które przez okres 
realizacji  os.  Modrzewiowego można  uzyskać.  Oczywiście  można  w drodze, 
można dłużej, drożej. Dokumentacja, którą dysponuje jest do przerobienia. Nie 
można  jutro  rozpisać  przetargu,  bo  ta  dokumentacja  nie  jest  dobra  do  tego 
zadania. 

Radny  S.  Kęciński  przypomniał,  że  na  poprzedniej  sesji  był  za  realizacją  
ul. Lelewela, ale martwi koszt 1570.000 zł, a pożyczka maksymalnie milion. 
Radny S. Kęciński dopytywał, czy w przypadku, gdy Rada uprze się, że ma być 
to ulica Lelewela, to może dojść do sytuacji, że nic się nie zrobi? Dodał, że 
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może być tu podobnie jak ze skate parkiem, gdzie rozeszło się o miejsce. Czy 
warto się upierać, bo może nic z tego nie będzie? 

Radny K.  Oświecimski  dodał,  że  porównanie przedmówcy jest  niefortunne,  
a parametr kosztów jest najmniej istotnym. Mieszkańcy ul. Żwirowej używali 
argumentu na poprzedniej sesji, aby wziąć pieniądze z boiska, jak zabraknie. 
Dodał,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  widzi  problemu,  są  rzeczy,  które  trzeba 
wykonać i jeżeli trzeba wykonać tę inwestycję, to niestety jakimś kosztem. 

Radny P. Kolendowicz dodał, że wydaje mu się, że jak poprosi się Starostę,  
a wydaje się że Burmistrz ma dobre układy ze Starostą, to pozwolenie wodno-
prawne  uzyskamy  szybko.  Koszty  umniejszą  się  poprzez  oszczędności  na 
wykupie nieruchomości. 

Burmistrz  prosił  radnych, aby emocje odłożyć na bok, ponieważ na ostatniej 
sesji  dyskutowano to i  zaproponowano ul.  Lelewela i  widać dzisiaj,  jakie są 
problemy,  to  co  mówił  kierownik  referatu,  dotyczy  to  również  przebudowy 
przepustów, podniesienia gruntu. 
Burmistrz  stwierdził,  że  ma  wątpliwości  czy  ta  droga  jest  słuszna.  Po 
zatwierdzeniu os. Modrzewiowego i ul. Żwirowej wcale nie jest wykreślana  
ul. Lelewela. Dokumentacja zostanie uzupełniona i będą znane koszty. Na ten 
czas projektant mówi, że separator może być umieszczony w drodze, że trzeba 
przebudować przepust, ale później może okazać się, że wystąpią inne problemy. 
Przetarg  można  ogłosić  jeszcze  w  tym  roku  i  w  kolejnym  roku  wystąpić  
o  uzupełnienie  kwoty  kredytu.  Jeżeli  teraz  będą  rozpoczęte  zadania  dot.  
ul. Żwirowej i os. Modrzewiowego to i tak nie skończą się w tym roku. Jeżeli 
ogłoszony zostanie  przetarg na ul.  Lelewela w sierpniu czy wrzeniu to i  tak 
zostanie na kolejny rok.
Burmistrz  stwierdził,  że  jeżeli  tak  ma  iść,  to  prosi,  aby  Rada  zwolniła  go  
z odpowiedzialności, że nie udało się pozyskać kredytu i zrealizować zadania. 

Radna J. Durejko prosiła o 10 minut przerwy przed głosowaniem, bo radnych 
ten projekt uchwały zaskoczył.

Przewodniczący  Rady  ogłosił  10  minut  przerwy.  Po  przerwie  wznowiono 
dyskusję  nad  porządkiem  obrad.  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że 
dyskusja jest nad wprowadzeniem do porządku obrad dwóch projektów uchwał. 
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Radna J. Durejko zwróciła się z apelem do radnych, aby nie zmieniać uchwały 
z  poprzedniej  sesji  i  podtrzymać  realizację  ulic  na  os.  Modrzewiowym  
i ul. Lelewela, gdyż są rozwiązania techniczne możliwe do realizacji. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  stwierdził,  między  innymi  o  poważnym  problemie 
występowania podtopień na obszarze Trzcianki - os. 25 lecia, ul. Sikorskiego, 
ul. Gorzowska. Wskazuje to na dość poważny problem, który należy rozwiązać. 
W  ubiegłym  roku  dokonano  pierwszego  etapu,  był  to  etap  przebudowy  
ul.  Kościuszki,  czyli  naprawa  nawierzchni  oraz  udrożnienie  kanału,  który 
odprowadza wody deszczowe w kierunku rzeczki. Docelowo, cały obszar wód 
deszczowych i odprowadzeń wód powierzchniowych do kanału, który biegnie 
od ul. Gorzowskiej, wzdłuż ul. Żeromskiego, przez os. 25 lecie, nie jest wstanie 
odebrać wszystkich wód. Aby ten problem nie występował zaczęto zastanawiać 
się  nad  rozwiązaniami.  Odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Spółek 
Wodnych,  Melioracji,  Powiatu i  opracowywana jest  dokumentacja  z  ciekami 
wodnymi, które kiedyś funkcjonały i są pokazane na starych mapach, a nie ma 
ich w terenie. W trakcie prac budowlanych domów jednorodzinnych i zakładów 
przemysłowych,  struktura  ta  została  naruszona.  Jest  pomysł  podzielenia 
odpływu wód na dwie części. Jedna część odprowadzana byłaby w kierunku  
ul. P. Skargi i jeziora Sarcz, a druga pozostałaby w części ul. Gorzowskiej. Jest 
to  poważna  inwestycja,  wymagająca  przebudowy  całego  kanału,  idącego  od 
ulicy  Kopernika  aż  do  końca  ul.  Gorzowskiej.  Dotyczy  to  również  ulicy 
Lelewela.  Dzisiaj  radni  będą  podejmować  decyzję  czy  pozostajemy  przy 
składaniu wniosku na ul. Lelewela czy próbować opracować zmiany projektowe 
i  w  późniejszym  czasie  realizować  zadanie.  Należy  rozwiązać  sprawę 
istniejącego tam cieku wodnego, gdyż ulic utwardzonych w tym rejonie będzie 
przybywać,  i  ciek  będzie  coraz  bardziej  dociążany  i  przy  małych  opadach 
poziom podniesie  się  na tyle,  że  będą zalania.  Jest  to problem,  który należy 
rozwiązać, ale nie uda się tego zrobić w ciągu jednego roku. 

Innych  głosów  nie  było.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie 
propozycję zmian do porządku obrad.

1) wprowadzenie  w  punkcie  4a)  projektu  uchwały  w  sprawie  w  sprawie 
zmiany  uchwały  Nr  LX/453/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę dróg 
na osiedlu Modrzewiowym i ulicy Lelewela w Trzciance.
Radni głosowali: za 9, przeciw 8, wstrzymujących 1. Wniosek nie uzyskał 
bezwzględnej większości głosów. 
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2) wprowadzenie  w  punkcie  4ł)  projektu  uchwały  w  sprawie  w  sprawie 
zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 
2010 r.  w sprawie ustalenia  składów osobowych stałych komisji  Rady 
Miejskiej Trzcianki;
Radni głosowali: za 12, przeciw 0, wstrzymujących 2. 

3) Wprowadzenie punktu 10) Informacje przewodniczących komisji o pracy 
komisji. 

Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu nr LX/14 z 24.04.2014 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 
b) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance,
c) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Muzeum  Ziemi 

Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
d) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Trzcianeckiego 

Domu Kultury w Trzciance,
e) zmiany  uchwały  Nr  LVII/413/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  

27  lutego  2014  r.  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis,

f) programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Trzcianka  do  roku  2016,  
z perspektywą do roku 2020,

g) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo,

h) przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera,

i) wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury 
wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych,

j)  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016,

k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
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l) zmiany  uchwały  Nr  LIV/360/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
28  listopada  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
ł) zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 
2010 r.  w sprawie ustalenia  składów osobowych stałych komisji  Rady 
Miejskiej Trzcianki.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka. 
6. Sprawozdanie  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury  rozpatrywania  skarg 

składanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w roku 2013. 
7. Sprawozdanie członka Rad Społecznych Szpitala Powiatowego w Trzciance 

i ZOZ w Czarnkowie.
8. Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  

z realizacji wniosków. 
9. Informacja z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej Trzcianki.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania  radnych oraz sołtysów. 
11. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
12. Zamknięcie obrad. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu nr LX/14 z 24.04.2014 r.
Protokół nr LX/14 sesji z 24 kwietnia 2014 r. został przyjęty w głosowaniu: za 
14, przeciw 0, wstrzymujących 4. 

Ad 4a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014. 
Projekt  uchwały  radni  otrzymali  w  materiałach  na  sesję  (załącznik  nr  1). 
Radnym rozdano również pismo Burmistrza FN.3021.59.2014.IZ z 29.05.2014 
r. w sprawie zmian do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., jak  
w załączniku nr 7.

Burmistrz K. Czarnecki poinformował,  że zaproponowane zmiany budżetowe 
wynikają  z  głębokiej  analizy  realizacji  budżetu  roku  bieżącego.  Odbyły  się 
spotkania  z  przedstawicielami  placówek oświatowych.  Należy  podkreślić,  że 
budżet dla jednostek oświatowych został prawidłowo uchwalony, poza jednym 
przypadkiem. Po otrzymaniu subwencji nastąpiła korekta w dół. Trzeba będzie 
w późniejszym okresie uzupełniać środki na oświatę, dlatego środki zapisane  
w rezerwie są nieruszane, a które zapewne w okresie jesiennym przydadzą się 
na oświatę, a jeżeli nie to będą mogły być przeznaczone na inne cele. 
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Burmistrz dodał, że sprzedaż nieruchomości idzie dobrze. Podobnie prawidłowo 
spływają dochody z PIT, CIT i innych podatków, dlatego można zaproponować 
inne wydatki, które są związane z przewidywanym większym dochodem. Jest 
również propozycja zdjęcia jednego zadania, które dotyczy likwidacji  słupów 
energetycznych w ul. Chrobrego. Zakład Energetyczny odpowiedział odmownie 
na propozycję wspólnej realizacji tego zadania w 2014 r. i w 2015 r. Pozostaną 
środki  na  projekty  oświetlenia  w obrębie  tych  ulic,  jak  i  zwiększenia  mocy 
zamówionej.  Jest  propozycja  przeznaczenia  środków  ze  sprzedaży  kortów 
tenisowych na budowę płyty boiska bocznego przy ul. P. Skargi w Trzciance.  
W  niedługim  czasie  zostanie  podpisany  akt  notarialny  sprzedaży  budynku 
„Bajki” i terenu. Inwestor planuje utworzyć tam dom spokojnej starości.  Jest 
propozycja  wydatków na  przebudowę ul.  Kościuszki  i  opracowanie  projektu 
technicznego przebudowy i  rozpoczęcia  pierwszego etapu jesienią  tego roku. 
Projekt ma dotyczyć przebudowy skweru i murku w obrębie ulicy Kościuszki, 
łącznie  z  oświetleniem,  i  ma  być  realizowany  wspólnie  ze  Spółdzielnią 
Mieszkaniową.  Obecnie  wykonywany  etap  przebudowy  chodnika  jest 
realizowany wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową 
w Trzciance. Przebudowa ma obejmować w dalszym etapie budowę parkingów 
- tył ul. Kościuszki od strony Biedronki. 
W zmianach budżetu zaproponowano również 10.000 zł na utrzymanie parku 
Ryb  Słodkowodnych.  Jest  również  propozycja  dodatkowa  10.000  zł  
z przeznaczeniem na monitoring parku. Zniszczenia i wandalizm występujący 
w mieście nie ominął parku Ryb Słodkowodnych. Należy przewidzieć środki na 
naprawy  i  monitoring.  Zakupione  kamery  będą  przenośne,  aby  mogły  być 
wykorzystywane  w  różnych  fragmentach  miasta.  Wydano  również  zgodę  na 
poruszanie  się  Policji  i  Straży  Miejskiej  samochodami  po  ścieżce  pieszo-
rowerowej.  Burmistrz  apelował  o  wsparcie  w  walce  z  wandalizmem. 
Monitoringiem  będą  obejmowane  kolejne  obszary  miasta,  a  kamery  będą 
przenośne. 
Zmiana  do  budżetu  obejmuje  również  propozycję  przebudowy  kaplicy  na 
cmentarzu  komunalnym  w  Trzciance.  W  ubiegłym  roku  zamontowano 
klimatyzację,  a  proponowane  środki  mają  być  przeznaczone  na  remont 
wewnątrz  kaplicy.  Remont  uzgodniono  zarówno  z  budowlańcami,  jak  
i  proboszczami  naszych  parafii.  Zostaną  między  innymi  wymienione  drzwi 
wejściowe,  ołtarz,  ławki,  okna.  Okres  prac  ok.  miesiąc,  a  w  tym  czasie 
ceremonie pogrzebowe odbywać się będą w kościołach.  Środki na remont  są 
efektem  prawidłowej  gospodarki  zasobami  komunalnymi  i  środki  te, 
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pochodzące z opłat ponoszonych przez mieszkańców, mogą być przeznaczane 
na modernizację majątku. Regulacji wymaga jeszcze gospodarka prowadzona na 
cmentarzach komunalnych na wsiach, a szczególnie cmentarz w Białej wymaga 
dużych nakładów. 
Zaproponowano również przebudowę remizy OSP w Białej w kwocie 125.000 
zł. Są plany modernizacji jednej remizy OSP co roku. Planuje się wyburzenie 
dobudówki i wybudowanie w tym miejscu pomieszczenia socjalnego.  W tym 
remoncie swój wkład własny wniosą również strażacy OSP w Białej. Kosztorys 
remontu  wynosi  140.000  zł,  jednak  kwota  po  przetargu  zapewne  ulegnie 
zmniejszeniu i powinniśmy zmieścić się w kwocie 125.000 zł.  
Szacowane koszty remontu boiska bocznego 270.000 zł. Obecnie boisko nie ma 
nawierzchni  trawiastej,  a  poziom  wód  gruntowych  na  głębokości  60  cm. 
Prawidłowe  ułożenie  trawy  wymaga  drenażu  boiska,  co  również  ujęto  
w  kosztach.  W  kosztach  jest  również  ogrodzenie,  wymiana  bramy, 
automatyczne  nawodnienie  i  ułożenie  trawy.  Brak  remontu  płyty  boiska 
bocznego może spowodować konieczność remontu płyty głównej w przyszłym 
roku, gdyż jest nadmiernie eksploatowane. 
Kolejny planowany wydatek to remont sali gimnastycznej SP Nr 3, co wynikło 
również  z  kontroli  Sanepidu.  Od  tego  roku  inaczej  funkcjonują  budżety 
placówek oświatowych i wszystkie środki za wynajem, dzierżawę trafiają  do 
danej  placówki. Takie działanie przynosi efekty, gdyż dyrektorzy sami mogą 
planować wydatki  z tych środków. Zaplanowano środki na malowanie ścian, 
wymianę podłogi i zabezpieczenie kaloryferów, a wyposażenie będzie w ramach 
środków do dyspozycji dyrektora szkoły. 
Po spotkaniu z dyrektorami przedszkoli zaplanowano 10.000 zł na konieczne 
remonty.  Proponuje  się  również  przesunięcie  środków  finansowych  
z  rewitalizacji  płyty  boiska  głównego  na  wykonanie  wentylacji  w  budynku 
Centrum Wędkarstwa i Turystyki.          

Radny  A.  Cija  poinformował,  że  wczoraj  odbyło  się  posiedzenie  klubu,  na 
którym  dyskutowano  zaproponowane  zmiany  w  budżecie  tego  roku.  Radni 
generalnie  są  za  wprowadzeniem  tych  zmian.  Prawie  wszystkie  z  tych 
propozycji były w ostatnich 10 latach zgłaszane i z jakiś względów nie były 
realizowane. 
Radny  odniósł  się  do  propozycji  zdjęcia  środków  na  realizację  zadania  
z ul.  Chrobrego, stwierdzając,  że radni są świadomi,  że w tym momencie te 
pieniądze nie są do wydania na ten cel. Nie ma możliwości, bo jest na początku 
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etapu  procesu  dokumentacyjnego,  niemniej  klub  uważa,  że  radnym  pewne 
wyjaśnienia się należą. 
Radny A. Cija odczytał pismo Kierownika Referatu GPiIK UM Trzcianki oraz 
fragment pisma ENEA, jak w załączonej kserokopii nr 8 i dodał, że pozostało 
13.000 zł na prace projektowe, a kwota 87.000 zł musi być zdjęta, bo należy 
przeznaczyć na inne cele, natomiast radni chcieliby poznać sprawę do końca, 
poznać ustalenia i korespondencję. Prosił o przekazanie takiego materiału i aby 
Komisja  Gospodarcza  zaprosiła  na  swoje  posiedzenie  przedstawicieli  ENEA, 
aby tę sprawę wyjaśnić do końca, aby takie materiały wpłynęły do komisji. 

Radna J. Durejko zwróciła się z prośbą do Burmistrza, patrząc na proponowane 
zadania,  aby  przypomniał  sobie  rozmowę  o  wykładzinie  do  sali  sportowej  
w Siedlisku, w której ulega zniszczeniu parkiet.  

Burmistrz  K.  Czarnecki  przypomniał,  że  gospodarką  finansową i  budynkami 
zajmuje się dyrektor szkoły. Wcześniej była to gospodarka sterowana ręcznie 
przez Urząd. Dyrektor jest odpowiedzialny za swoją placówkę i za to co planuje 
i jest wykonane. Dyrektor Szkoły w Siedlisku takiej potrzeby nie zgłosił, albo 
uznał, że są sprawy pilniejsze. 

Radna J.  Durejko wyjaśniła,  że takie uwagi słyszała od rodziców i osobiście 
widziała podczas uroczystości szkolnych, jak jest niszczona podłoga. Dodała, że 
całkowicie  popiera proponowaną gospodarkę i  jej  efekty widać dokładnie na 
przykładzie  stołówki,  natomiast  wykładzina  jest  dość  sporym  wydatkiem  
i Szkoła może na ten wydatek zbierać długo, a podłoga ulegnie zniszczeniu. 

Radny P. Kolendowicz prosił o wyjaśnienie zapisów dot. środków na park Ryb 
Słodkowodnych, czy zapis w dziale 630 i kwota 10.000 zł to jedyna kwota czy 
jest to jeszcze dodatkowo 10.000 zł, bo tak wynikało z wypowiedzi Burmistrza?

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  kwota  zaproponowana  w  projekcie 
uchwały 10.000 zł dotyczy naprawy uszkodzonych elementów. Będą rozmowy 
z Nadnotecką grupą Rybacką, ponieważ to oni są zleceniodawcmi i inwestorem, 
a  gmina  jest  zobowiązana  do  utrzymania.  Wykonawca  nie  ustawił  jeszcze 
wszystkich  elementów,  dlatego będziemy stać  na  stanowisku,  aby  zostało  to 
przekazane  protokolarnie  gminie,  natomiast  z  umowy  z  Nadnotecką  Grupą 
Rybacką  wynika,  że  gmina  musi  utrzymać  obiekty  przez  5  lat  we  własnym 
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zakresie. Koszt naprawy został oszacowany na podstawie przekazanych zdjęć 
firmie  z  Gliwic.  Faktyczne  koszty  okażą  się  na  miejscu.  Dlatego  też 
zaplanowano,  aby  na  najbliższe  imprezy  czerwcowe  wynająć  firmę 
ochraniarską,  która  będzie  patrolowała  tereny  również  pod  kątem  ochrony 
naszej infrastruktury, a nie tylko w ramach ochrony imprezy. 

Radny  A.  Jaworski  zwrócił  uwagę,  że  nie  tylko  ul.  Chrobrego  nie  ma 
oświetlenia, ale dotyczy to ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą. 
Mieszkańcy tego rejonu, podobnie jak ul. Lelewela, os. Modrzewiowego i ul. 
Żwirowej, walczą cały czas o drogi. Zawsze są tłumaczenia, że najpierw należy 
wykonać  prace  energetyczne  i  usunąć  kolizje,  a  dopiero  będzie  mowa  
o  kanalizacji,  deszczówce,  o  chodnikach  już  nie  wspominając.  Od  kilku  lat 
kwota  jest  wprowadzana  i  wycofywana  i  co  powiedzieć  mieszkańcom  tego 
rejonu. 
Radny  A.  Jaworski  prosił  o  informację,  jakie  działania  były  w  tej  sprawie 
robione, spotkania, uzgodnienia, jakie pisma? 

Burmistrz  K. Czarnecki  wyjaśnił,  że  jest  cykl  przygotowawczy i  dlatego nie 
chciałby, aby jeszcze przed możliwością wykonania zadania, zadanie już spalić, 
bo  jest  to  delikatna sprawa.  W pewnym etapie,  gdy ruszy  cykl  projektowy  
i  uzgodnień,  przy  bezpośrednich  rozmowach  spróbują  pewne sprawy ustalić. 
Tak, aby było wiadomo co w którym roku będzie realizowane. 

Pan W. Putyrski  wyjaśnił,  że ustalenia z energetyką były takie, że realizacja 
zadania  w  okolicach  ul.  Reymonta-Batorego  i  Chrobrego  będzie  wspólne. 
Energetyka miała okablować linie energetyczne zasilające, a gmina ze swojej 
strony  miała  wykonać  dokumentację  budowy  oświetlenia  ulicznego  oraz 
koordynuje,  a  właściwie  wykonuje,  indywidualne  przyłącza  mieszkańców, 
którzy mają przyłącza energetyczne do linii napowietrznej,  do linii  kablowej. 
Energetyka chciała na ten cel pozyskać środki z zewnątrz, okazało się jednak, że 
źródło,  z  którego  miało  to  być  się  skończyło.  Szukanie  możliwości 
sfinansowania tego samego zadania w większym zakresie,  ale z tych samych 
pieniędzy  spowodowało,  że  energetyka  wykonuje  pewne  ruchy  i  pewne 
dokumentacje  zostały właściwie  zlecone,  dlatego jest  szansa,  że w tym roku 
zostanie wykonana dokumentacja nasza i energetyki. Są duże szanse wykonania 
zadania w roku przyszłym. 
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Innych  głosów  nie  było.  Przystąpiono  do  głosowania  poprawek  do  projektu 
uchwały:
1) Zwiększenie o 20.000 zł na remonty przedszkoli w dziale 801 rrzdział 80104 

§4270;
Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
2) Zwiększenie o 10.000 zł na monitoring parku Ryb Słodkowodnych dział 630 

rozdział 63003 § 4300;
Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
3) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30.000 zł dział 758 rozdział 75818 § 4810;
Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
4) Zmniejszenie  o  18.000 zł  z  rewitalizacji  boiska  sportowego  w Trzciance 

dział 926 rozdział 92601 § 6050;
Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
5) Zwiększenie  o 18.000 zł  na przebudowę budynku Centrum Wędkarstwa  

i Turystyki dział 630 rozdział 63003 § 6050;
Radni głosowali: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Innych poprawek nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/464 /14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej  na  rok  2014  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 9. 

Ad  4b) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 

Radny  E.  Joachimiak  prezentując  swoją  opinię  odnosił  się  do  ww.  projektu 
uchwały oraz dwóch kolejnych tj. 4c i 4d. 
Stwierdził,  że  przedstawione  materiały  trudno  w  jakiś  sposób  analizować  
i  w  jakiś  sposób  szczegółowy  trudno  odnieść,  ponieważ  jest  to  kategoria 
sprawozdania, czyli opisanie rzeczywistości finansowej funkcjonowania trzech 
placówek kultury. Łącznie jest to obciążenie budżetu ponad 2.300.000 zł. Dodał, 
że  porównał  budżety  podobnych  instytucji  patrząc  na  liczbę  mieszkańców. 
Nasza gmina nie wygląda najgorzej, jeżeli chodzi o pieniądze przeznaczane na 
kulturę.   W  Trzciance  jest  zachwiana  proporcja,  jeżeli  chodzi  o  kwoty 
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finansowania  poszczególnych  placówek.  Statuty  placówek  określają 
podstawowe zadania. W przypadku Biblioteki jest to gromadzenie książek, TDK 
organizacja imprez, Muzeum gromadzenie eksponatów. 
Zdaniem radnego Joachimiaka w dwóch placówkach jest logiczne zachwianie 
tych  proporcji.  Na  budżet  1.114.000  zł  Biblioteki  na  podstawowe  zadanie 
przeznacza się symboliczną kwotę na zakupy książek i nowości. Jest to zadanie 
na  rok  przyszły,  aby  tak  układać  plan  budżetowy  placówki,  aby  znaleźć 
pieniądze na zakupy książek. Podobna obserwacja dotyczy Muzeum, gdzie na 
gromadzenie eksponatów przeznaczono zaledwie 12.000 zł. 
Radny  prosił  służby  finansowe  Burmistrza,  jak  i  placówki  kultury,  aby 
konstruując swój budżet na 2015 wzięły te uwagi za dobrą monetę. 

Przewodniczący  Rady  zaznaczył,  że  jest  to  opinia  radnego,  natomiast  
o zadaniach jednostek kultury przyjdzie jeszcze czas podyskutować. 

Burmistrz K. Czarnecki przypomniał, że wszystkie jednostki kończyły rok 2012 
na minusie i tym samym rozpoczynały również na minusie, natomiast kończą na 
plusie. Podziękował dyrektorom placówek za trudny rok 2013, w którym trzeba 
było stabilizować  wydatki i ratować budżet gminy. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/465/14 Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 
19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 10. 

Ad  4c) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Muzeum  Ziemi 
Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Nie było uwag. Projekt poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/466/14 Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Muzeum  Ziemi  Nadnoteckiej  im. 
Wiktora Stachowiaka w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 
0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 11. 
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Ad  4d) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Trzcianeckiego 
Domu Kultury w Trzciance.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2013 rok Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance. 
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Nie było uwag. Projekt poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/467/14  Rady Miejskiej  Trzcianki w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  za  2013  rok  Trzcianeckiego  Domu  Kultury  
w Trzciance została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12. 

Ad 4e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. 
w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy  de 
minimis.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/468 /14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości  w ramach pomocy de minimis  została 
podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13. 

Ad  4f) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
programu  ochrony  środowiska  dla  gminy  Trzcianka  do  roku  2016,  
z perspektywą do roku 2020.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 

Radna  J.  Durejko  Przewodniczącą  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi 
przedstawiła ocenę komisji  do ww. programu, zawartą w opinii komisji,  jak  
w  załączonej  kserokopii,  załącznik  nr  14. Dodała,  że  rozumie,  że  są 
zastrzeżenia  o faktycznie zawarte informacje i  dane w programie,  ale  jest  to 
program, który opiera się na danych z 2012 r. i  dotyczy również roku 2013. 
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Zdaniem  radnej  program  w  tym kształcie  powinien  być  przyjęty,  natomiast 
jeżeli zawiera nieaktualne dane to nie ma problemu aby go uaktualnić. 
Radny K.  Oświecimski  zwrócił  uwagę,  że  jest  to  obszerny materiał,  dlatego 
myśli,  iż  tylko  część  z  obecnych  zaznajomiła  się  z  programem.  Natomiast  
w uzasadnieniu podano, iż jest to aktualizacja programu, a jest to aż 156 stron. 
Inne  gminy  mają  programy  nie  tak  obszerne  jak  nasza  aktualizacja,  dlatego 
przyjmuje, iż jest to nowy program, a nie aktualizacja. 
Radny K. Oświecimski prosił o podanie kosztów opracowania tego programu, 
pytał  czy  program był  opiniowany  przez  upoważnione  do  tego  organizacje, 
instytucje? 

Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  że  program został  wykonany  na  zlecenie 
gminy przez Biuro Rzeczoznawców i Ekonomii Środowiska CODEX w ramach 
usługi  wiązanej,  która  obejmowała  wykonanie  dwóch  zadań:  opracowanie 
programu  ochrony  środowiska  i  przygotowanie  pełnej  dokumentacji  dot. 
rekultywacji  składowiska.   Za  usługę  zapłacono  20.000  zł.  Program  został 
zaopiniowany  przez  wymagane  organy.  Program  opiera  się  na  programie 
powiatowym i wojewódzkim programie ochrony środowiska. Jest przekazywany 
do  zaopiniowania  Staroście.  Zarząd  Powiatu  podejmuje  uchwałę  
o zaopiniowaniu programu.

Radny  K.  Oświecimski  dopytywał,  czy  kierowano się  o  opinię  do  instytucji 
zajmujących się ekologią na terenie miasta i gminy Trzcianka. 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że program jest również opiniowany przez 
społeczeństwo,  poprzez  umieszczenie  w  biuletynie  informacji  publicznej  ze 
wskazanym terminem do składania uwag. Nie wpłynęły żadne opinie. Organy 
opiniujące nie wniosły żadnych uwag. 

Radny K. Oświecimski zwrócił uwagę, że aktywny na naszym terenie ekolog, 
obecny na sali, nie wyraził swojej opinii, a jest kilka danych, które powinny być 
zweryfikowane. Sama Trzcianka jest ujęta na 20 stronach. Lepiej na przyszłość, 
aby materiał taki opracowali urzędnicy, opierając się na danych statystycznych, 
aby nie wydawać takich środków na aktualizację. Dlatego, że o Trzciance jest na 
20 stronach, a przedstawione dane powinno się zweryfikować i właśnie o to są 
pretensje, że danych nie zweryfikowano, a większość informacji to informacje 
ogólne, które funkcjonują we wszystkich programach. 
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Radna J. Durejko zacytowała § 1 projektu uchwały wyjaśniając, że nie ma tu 
informacji że jest to aktualizacja programu. Wyjaśniła, że program funkcjonał  
w  2013  r.  Wiele  spraw  odnosiło  się  do  tego  programu.  Nie  ma  również 
przeszkód,  aby  wprowadzić  oddzielną  uchwałą  aktualizację  tego  programu. 
Nieważne ile jest stron o Trzciance, a ważne, co zawierają. 

Radny K. Oświecimski wyjaśnił, że w uzasadnieniu do uchwały napisano, że 
jest to aktualizacja. Dodał, że nie namawiał do nieuchwalenia tej uchwały, ale 
dane,  które  dotyczyły  Trzcianki  można  było  zweryfikować,  bo  nawet 
powierzchnia gminy się nie zgadza, nie istnieją niektóre firmy. Ktoś powinien to 
przeczytać i przedstawić radnym. 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że poprzedni program, który był pierwszym 
programem dla naszej gminy obejmował lata 2009-2012 z perspektywą z 2013-
2016. Program był opracowywany wg danych na rok 2012, stąd pojawia się 
firma, która na terenie Trzcianki nie istnieje, ale na koniec 2012 r. jeszcze na 
terenie Trzcianki była. Jeżeli  chodzi o powierzchnie gminy, mimo że się nie 
zmienia  to  ewidencyjnie  się  zmienia,  bo  wynika  to  z  nowych  pomiarów 
geodezyjnych. 

Radna J.  Durejko wyjaśniła,  że  analizowała program posiłkując się  opiniami 
obecnego na sali przedstawiciela ekologów.

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LXI/469/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  programu 
ochrony środowiska dla gminy Trzcianka do roku 2016, z perspektywą do roku 
2020  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0,  wstrzymujących  0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15. 

Przewodniczący  Rady  ogłosił  przerwę  10  minut.  Po  przerwie  wznowiono 
obrady w punkcie 4g. 

Ad  4g) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.
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Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi, jak 
w załączonej kserokopii - załącznik nr 16.

Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod glosowanie. 

Uchwała Nr LXI/470 /14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka na  obszarze  osady Dłużewo została  podjęta  w głosowaniu:  za  17, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 17. 

Ad  4h) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/471 /14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera została podjęta w głosowaniu: za 18, przeciw 
0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 18. 

Ad  4i) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury 
wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  LXI/472/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wystąpienia 
pokontrolnego  z  przeprowadzonej  kontroli  procedury  wydawania  decyzji  
o  ustaleniu  warunków lokalizacyjnych  została  podjęta  w głosowaniu:  za  16, 
przeciw 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik nr 19. 

Ad  4j) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
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Następnie  poinformował,  że  Komisja  Gospodarcza  prosiła  o  przedstawienie 
informacji odnośnie realizacji programu za rok 2013. Komisja zapoznała się  
z projektem uchwały nie wyrażając stanowiska.   

Radny A. Cija wyjaśnił,  że żadnych wyjaśnień Komisja nie otrzymała,  może 
pani Prezes coś wyjaśni. 

Pani  G.  Wiśniewska  wyjaśniła,  że  może  informacje  nie  dotarły,  ale  taka 
informacja  została  przedłożona  pisemnie  i  może  później  przekazać  do 
skserowania. Ogólnie realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 r. - nakłady jakie 
poniosła Spółka w 2013 r. to 771.556 zł. Realizacja planu zatwierdzonego przez 
Radę Miejską w 2013 r. dotyczyła realizacji zadań tj.: 
- budowa wodociągu w ul. Lelewela;
- budowa wodociągu w ul. Sobieskiego,
- budowa wodociągu Biała-Osiniec ,
-  wykup  sieci  wodociągowych  w  ramach  inwestycji  nieprzewidzianych,  na 
łączną kwotę 139.065 zł. 
W ramach kanalizacji sanitarnej wykonano:
- przebudowę sieci kanalizacji w ul. Prostej i Żeromskiego,
- przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego,
- wykup sieci sanitarnych w ramach realizacji inwestycji nieprzewidzianych. 
Z 2013 r. nie wykonano przebudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Kościuszki i jak 
Burmistrz wcześniej wspomniał, że będzie to inwestycja powiązana z pracami 
wykonywanymi przez gminę. Łącznie wykonano prac na kwotę 283.345 zł. 
Jeżeli  chodzi  o  kanalizację  deszczową  to  wykonano  założenia  z  2013  r.,  tj. 
budowa separatorów oczyszczających ul. P. Skargi na kwotę 82.836 zł. Jeżeli 
chodzi  o  nakłady  inwestycyjno-modernizacyjne,  oprócz  zadań  zapisanych  
w  planie  inwestycyjnym na  2013r.,  były  niezbędne  zakupy  do  prowadzenia 
działalności  -  zakup  parownika  na  oczyszczalnię  ścieków,  zakup  pomp  ok. 
42.000  zł,  zakup  zespołu  pompowego  25.500  zł,  zakup  Geofonu,  zakup 
oprogramowania komputerowego, zakup działki od OSiR, dwóch samochodów. 
Były również drobne prace typu pozyskiwanie map i podkładów geodezyjnych 
do projektowania pod przyszłe inwestycje realizowane w 2014 r. 

Radny  A.  Cija  stwierdził,  że  Komisja,  poza  planem na  lata  2014-2016,  nie 
otrzymała  do dzisiaj  żadnych informacji  na  piśmie  odnośnie  realizacji  planu 
roku 2013 r. i wyjaśnień, dlaczego realizacja wyglądała tak, a nie inaczej. Jako 
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radny otrzymał taką informację. Rada szczegółowo analizuje plany na lata 2013-
2016  a  obecnie  2014-2016  i  wychodzi,  że  na  rok  2013  zaplanowano  na 
inwestycje  880.000  zł.  Z  wykonania  wynika,  że  było  to  505.000  zł.  Może 
wykonano  planowane  inwestycje,  ale  za  mniejsze  pieniądze,  bo  powinno 
pozostać 374.000 zł. 
Radny  A.  Cija  zwrócił  uwagę,  że  trochę  to  planowanie  jest  dziwne,  bo 
inwestycję, która kosztowała 86.7000 planowano na kwotę 270.000 zł. Nie ma 
wyjaśnienia,  dlaczego tak wyszło,  są  rozbieżności  i  nie  ma  wyjaśnień.  Rada 
przyjmuje programy, a nie otrzymuje informacji z ich realizacji, a okazuje się, 
że inwestycji można było wykonać więcej. Pojawiają się dziwne pozycje, np. 
zakup  samochodu.  Na  każdą  z  pozycji  powinno  być  stosowne  wyjaśnienie, 
chociażby zakup działki od OSiR. 
Kończąc  wypowiedź  postawił  wniosek  w  imieniu  klubu  i  swoim,  aby  nie 
przyjmować  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń 
wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata  2014-2016  i  aby  Prezes 
przedłożyła  pisemną  informację  na  kolejnej  komisji  i  uchwalę  przyjąć 
ewentualnie na sesji czerwcowej, z wyjaśnieniami, które Radzie się należą. 

Radny P. Kolendowicz dodał, że rzeczywiście dokument dostał tylko pan Cija, 
a  pozostali  radni  mają  tę  wątpliwość.  Zdaniem radnego  załącznik  powinien 
zawierać  jakieś  podpisy,  kto  to  sporządził  i  kto  za  to  odpowiada.   Kwoty 
zaplanowane w planie mają swoje odbicie w cenie wody i ścieków, bo stąd biorą 
się środki na realizację zadań. Jeżeli coś zrobiono za mniejsze pieniądze, gdzie 
jest konsekwencja w cenie, albo co dodatkowo za to zrobiono.  Rada zatwierdza 
uchwałę  i  przyjmuje  program,  to  zmiana  tego  programu,  polegająca  na  nie 
realizacji programu, albo realizacji zadań za mniejsze kwoty, wymaga zmiany 
programu przez Radę. Dlatego też podziela pogląd radnego A. Ciji, aby dzisiaj 
nie  przyjmować  tego  programu,  ale  po  obszernych  i  szczegółowych 
wyjaśnieniach,  skąd wzięły  się  samochody,  a zadania  nie  były zrealizowane. 
Pieniądze  zapisane  w  planie  były  na  zadania  inwestycyjne,  Rada  powinna 
zmienić przeznaczenie, jeżeli zostały środki. 

Pani  G.  Wiśniewska  wyjaśniając  kwestie  wydatkowania mniejszych środków 
niż te, które były zatwierdzone w planie stwierdziła, że większość zadań jest 
realizowanych poprzez ogłoszenie przetargów. Nie zawsze można przewidzieć 
kwoty za określone zadanie. 
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Wyjaśniając  kwestię  ul.  Prostej  i  Żeromskiego  stwierdziła,  że  na  etapie 
projektowania zmieniono trasę przebiegu rurociągu sieci  kanalizacyjnej  przez 
tereny  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Warunki,  jakie  postawiono  dotyczyły 
odtworzenia asfaltem całego terenu stąd kwota, jaka pojawiła się w momencie 
prognozowania zadania. Wystąpiono o zmianę trasy i było drugie pozwolenie na 
budowę. Dodała, że jeżeli radni chcą szczegółowych informacji, których brak 
zrzuca Przewodniczący Komisji, to przyjdzie na komisję, udostępni wszystkie 
materiały,  bo  nie  jest  to  tajemnica,  natomiast  nikogo  to  nie  obchodzi,  że 
informuje się w dzień, w którym odbywa się komisja, to nie wiadomo, komu 
dostarczać materiały czy całej Radzie czy Komisji Gospodarczej? 

Radny A. Cija stwierdził, że to nie jest tak, że nie wiadomo, kiedy Komisja się 
odbywa.  Można  zadzwonić  do  biura  Rady  i  spotykać  się,  z  reguły  jest  to 
poniedziałek przed sesją. 
Radny dodał, że o tym, że temat będzie omawiany, jako radny, dowiedział się 
w  materiałach  na  sesję.  Jedna  komisja  była  już  rozpisana.  Nie  stało  nic  na 
przeszkodzie, aby pani Prezes się wprosiła na to posiedzenie. 
Radny  A.  Cija  wnioskował  o  zakończenie  dyskusji,  uzupełnienie  informacji, 
zaprosi  Prezesa  na  kolejne  posiedzenie  i  po  omówieniu  materiału  będzie 
zatwierdzony.  Postawił  wniosek  formalny  o  wycofanie  projektu  uchwały  
z porządku obrad, uzupełnienie materiałów o sprawozdanie, udział pani Prezes 
w posiedzeniu Komisji i wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sesji. 

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  wycofanie  
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2014-2016 został przyjęty w głosowaniu: za 14, przeciw 4, wstrzymujących 
1.  

Ad  4k) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/473/14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zaliczenia dróg 
do  kategorii  dróg  gminnych  i  ustalenia  ich  przebiegu  została  podjęta  
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w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 20. 

Ad 4l) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/474 /14 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały 
Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok została  podjęta w głosowaniu:  za 18,  przeciw 0, 
wstrzymujących 1. Uchwała stanowi załącznik nr 21. 

Ad 4ł) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2010 r.  
w  sprawie  ustalenia  składów osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej 
Trzcianki.
Projekt uchwały rozdano przed sesją (załącznik nr 6). 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr LXI/475/14 Rady Miejskiej Trzcianki zmiany uchwały Nr IV/9/10 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów 
osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  Trzcianki  została  podjęta  
w głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujących 2. Uchwała stanowi załącznik 
nr 22. 

Ad 5) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka. 
Pisemną informację, radni otrzymali wraz z materialni na sesję (załącznik nr 1). 

Radny E. Joachimiak przedstawił opinię do oceny zasobów pomocy społecznej 
za rok 2013 dla Gminy Trzcianka, dokonaną przez Komisję Spraw Społecznych. 
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 23. 
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W  tym  momencie  prowadzący  obrady  W.  Perski  poprosił  radnych  
o  wypowiedzenie  się  w  formie  głosowania,  kto  jest  za  opinią  pozytywną 
przedstawionej  Oceny  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2013  dla  Gminy 
Trzcianka. 
Opinię pozytywna przyjęto w głosowaniu: za 17, przeciw 0, wstrzymujący 0. 

Ad 6) Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli procedury rozpatrywania 
skarg składanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w roku 2013. 
Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję (załącznik nr 1). 
Uwag nie było. 
  
Ad  7) Sprawozdanie  członka  Rad  Społecznych  Szpitala  Powiatowego  
w Trzciance i ZOZ w Czarnkowie.
Sprawozdania  radnego  E.  Joachimiaka  przedstawiciela  gminy  w  Radzie 
Społecznej  Szpitala  Powiatowego  w  Trzciance  i  ZOZ  w  Czarnkowie  radni 
otrzymali wraz z materialni na sesję (załącznik nr 1). 

Ad 8) Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami oraz 
z realizacji wniosków. 
Pisemną informację radni otrzymali wraz z materialni na sesję (załącznik nr 1). 
Radni nie mieli uwag. 

Ad  10) Informacja  z  realizacji  uchwał  i  stanowisk  Rady  Miejskiej 
Trzcianki.
Pisemną informację radni otrzymali wraz z materialni na sesję (załącznik nr 1). 

Radny P. Kolendowicz prosił o informację w zakresie wykonania uchwały ujętej 
w pozycji 123 informacji, czy została opublikowana, jeżeli nie czy wiadomo, 
kiedy zostanie? 

Pani  S.  Góralnik-Piechota  wyjaśniła,  że  uchwała  nie  jest  opublikowana, 
natomiast nie będzie skargi apelacyjnej na wyrok WSA w Poznaniu, dlatego tez 
należy przypuszczać, że lada dzień uchwała będzie opublikowana. 

Innych uwag do informacji nie było. 

Ad 11) Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji między sesjami.
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Radny A. Cija poinformował,  że posiedzenie Komisji  odbyło się 26 maja br. 
Głównym tematem posiedzenia  było realizacja  remontu  i  modernizacji  drogi 
powiatowej  1316P od ul.  Gorzowskiej  do Stradunia i  budowa drogi łączącej 
Straduń ze Smolarnią oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż tych dróg, ścieżki 
rowerowej łączącej nową plażę przy jeziorze Sarcz z plażą przy jeziorze Logo – 
stopień  zaawansowania  prac  projektowych,  porozumienie  powiat  –  gmina, 
finansowanie  inwestycji.  W  tym  posiedzeniu  uczestniczyli  między  innymi 
Starosta Powiatowy W. Maszewski, Wicestarosta T. Teterus, radni powiatowi 
wraz  z  przewodniczącym  Rady  T.  Mańczakiem  oraz  Burmistrz  Trzcianki. 
Dyskutowano  o  etapie  przygotowania  dokumentacyjnego  i  możliwościach 
finansowych.  Odcinek  drogi  od  ul.  Gorzowskiej  do  Stradunia  jest 
zaprojektowany  w  zakresie  drogi  i  ścieżki  wzdłuż  drogi  i  jest  to  w  gestii 
Powiatu.  Odcinek  drogi  od  Stradunia  do  Smolarni  -  droga  jest  kończona 
aktualizacja projektu,  który był opracowany. W tej  chwili  na Powiecie ciąży 
obowiązek, gmina partycypuje, wykonania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
od starej plaży, wzdłuż jeziora Sarcz, odcinek przy Logo oraz odcinek ścieżki 
pieszo-rowerowej od Stradunia do Smolarni, następnie odcinek od Smolarni do 
skrzyżowania  z  drogą  180  na  Wieleń,  odcinek  od  tegoż  skrzyżowania  do 
Trzcianki.  Dyskutowano czy jest  sens  wykonywania projektu  ścieżki  pieszo-
rowerowej wzdłuż drogi Straduń-Smolarnia, czy raczej nie można wydzielić  
w pasie drogi 5 metrowej ścieżki,  czy jest sens wykonywania ścieżki wzdłuż 
drogi od Smolarni do drogi 180, jeżeli ruch jest tam nieduży i można wydzielić 
ścieżkę na tym asfalcie. Jeżeli będą starania o środki na budowę ścieżki pieszo-
rowerowej  „Pętla  trzcianecka”  to  z  projektem przewidującym takie  przerwy 
(droga asfaltowa) może nie uda się pozyskać tych środków. Ustalono, że wyciąg 
z protokołu otrzymują wszyscy uczestnicy tego posiedzenia. 
Radny A. Cija skierował prośbę do Burmistrza, aby do przesłanego wyciągu  
z protokołu dodać zapis,  że podtrzymujemy konieczność wykonania projektu 
ścieżki pieszo-rowerowej od Stradunia do Smolarni i od Smolarni do drogi 180, 
tak,  aby  powstała  pętla.  Może  okazać  się  za  jakiś  czas,  że  środki  można 
pozyskać  tylko  na  całość,  a  zawsze  można  namalować  na  asfaltowych 
odcinkach pas ścieżki,  natomiast  będziemy gotowi mając projekty na całość. 
Jest czas na uporanie się ze sprawami własnościowymi. 

Radny  P.  Kolendowicz  poinformował,  że  Komisja  Rewizyjna  jest  w trakcie 
analizowania  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2013  r.  Apelował,  aby 
komisje wypowiedziały się w swoich działach, nie jest to przymus, ale prośba, 
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aby  Komisja  Rewizyjna  mogła  zapoznać  się  z  opiniami  merytorycznych 
komisji. 
Radny  E.  Joachimiak  Komisja  Spraw  Społecznych  zajmowała  się  oceną 
zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka. Zapoznano się 
również ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  Komisja rozpoczęła również pracę nad tematem przedszkoli, 
tematem odciążenia rodziców z opłat, zajęć dodatkowych. Komisja otrzymała 
informację od organu wykonawczego na ten temat. 

Radna  J.  Durejko  poinformowała,  że  Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi 
spotkała się 19 maja br., na którym omówiono program ochrony środowiska dla 
gminy  Trzcianka.  Ustalono  harmonogram  objazdów  poszczególnych  sołectw 
pod kątem dróg, melioracji, świetlic i placów zabaw. Objazdów będzie 5. 

Radny  K.  Oświecimski  poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisja 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji radni zajmowali się wieloletnim 
planem inwestycyjnym i  propozycjami  zadań  inwestycyjnych.  Założono  trzy 
zadania:  obiekty  sportowe,  pływalnie  i  bezpieczeństwo  w gminie.  Stosowne 
wnioski  przekazane  będą  Komisji  Gospodarczej.  Zaproponowano  kryterium 
kwotowe,  które byłoby podstawą umieszczenia  zadania  w wieloletnim planie 
inwestycyjnym. Komisja miała zajmować się również uchwałą o bezdomności 
zwierząt,  jednak  nie  otrzymała  materiałów  będącymi  odpowiedziami  na 
wnioski, jakie złożyła dwa miesiące temu, dlatego wycofano punkt z porządku 
obrad. Analizowano również sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej, a głównie 
dyskutowano nt. trzymania czystości po psach przez ich właścicieli. 

Ad 12) Interpelacje, wnioski i zapytania  radnych oraz sołtysów. 
Przewodniczący Rady prosił, aby wnioski, zgodnie ze Statutem były składane na 
piśmie. 

Radny  A.  Cija  przedstawił  swoje  wnioski  dodając,  że  w  formie  pisemnej 
przedłoży po zakończeniu sesji. 

1) Radny  przypomniał,  że  w  czasie  dyskusji  nad  ul.  Lelewela  wypłynął 
problem  uporządkowania  gospodarki  wodnej  w  rejonie  ww.  ulicy.  
W  związku  z  tym  należy  opracować  koncepcję  i  ten  problem 
przedyskutować  przy  okazji  omawiania  wieloletniego  planu 
inwestycyjnego. 

26



2) Radny  stwierdził,  że  zapobiegłoby  się  wandalizmowi  modeli  ryb, 
ustawionych nad jeziorem, gdyby były zabezpieczone szkłem pancernym. 
Natomiast odradzałby innym gminom montowanie takich modeli, bo jest 
to  skarbonka.  Podobny  wandalizm  dotyczy  nasadzanych  drzew,  które 
również należy zabezpieczać.  

3) Zwrócił się z pytaniem do Prezesa ZIK prosząc o krótkie wyjaśnienie, co 
się dzieje, że w wielu miejscach są wykopy na ulicach miasta i co można 
zrobić, aby uniknąć tych prac. 

4) Przypomniał,  że  nadal  oczekuje  na  informację  od  radnego  
P. Złocińskiego. 

5) Poinformował,  że  w  związku  z  publikacjami  prasowymi,  mieszkańcy 
dopytują się,  co dzieje się w sprawie pana G. Bogacza i J. Wawrzona. 
WSA uchylił uchwały Rady i co dalej, jakieś informacje w tym zakresie. 

Radny E. Joachimiak złożył dwa wnioski na piśmie:
1) w  sprawie  upowszechnienia  w  lokalnych  mediach,  ze  stosownym 

komentarzem, zniszczonych modeli ryb z parku ryb słodkowodnych nad 
jez. Sarcz - jak w załączniku nr 24 aby wytworzyć obraz negatywnego 
spojrzenia na wandalizm przez jak największa grupę ludzi;

2) o udzielenie informacji na temat stanu technicznego placów zabaw, jak  
w załączniku nr 25.

Radny S. Kęciński prosił o informację czy prawnie można ufundować nagrodę, 
np.  za  ujawnienie  nagrania  z  sytuacji  dokonywania  zniszczenia  obiektów 
gminnych,  aby  zapobiec  innym  takim  sytuacjom,  w  ramach  walki  
z wandalizmem? Jeżeli nie może tego ufundować gmina, czy mogą to zrobić 
radni? 

Pan P. Obszarski sołtys Stradunia poinformował, że do lokalu wyborczego na 
ostatnie  wybory ze Stradunia dojechało tylko 6 osób.  Mieszkańcy generalnie 
sygnalizują, że nie będą jeździć do lokalu w Przyłękach. Autobus jechał przez 
1,5 godziny. 

Radna M. Fidos poinformowała, że z Niekurska nie jechał nikt autobusem do 
lokalu wyborczego. 
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Radna  J.  Pokaczajło  poinformowała,  że  mieszkańcy  os.  Słowackiego  byli 
zaskoczeniu zmianą lokalu wyborczego z Gimnazjum Nr 1 na Przedszkole na ul. 
Mickiewicza.  Podobne  uwagi  mieli  mieszkańcy  ul.  27  Stycznia,  którzy 
dotychczas głosowali w ZST, a od tego roku rozdzielono na trzy lokale, w tym 
dwa na Chopina i jeden w LO na ul. Żeromskiego. 
Twórcy tych okręgów powinni zastanowić się nad tymi zmianami. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  uchwała  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
określono lokale wyborcze. Mieszkańcy o tych zmianach zostali poinformowani 
za  pomocą  ulotek,  które  trafiły  do  każdego  mieszkania.   Uchwała  Rady 
Miejskiej została wykonana. Kolejny cykl zmian spowoduje, że przy kolejnych 
wyborach w listopadzie mieszkańcy znowu udadzą się do niewłaściwych lokali, 
dlatego lepiej pozostawić tę uchwałę bez zmian. 

Radny  K.  Oświecimski  stwierdził,  że  w  ostatnim  tygodniu  zapadł  wyrok  
w  sprawie  pana  Kolendowicza,  który  został  uniewinniony.  Na  forach 
internetowych  rozprawiano  o  tym  wiele,  między  innymi  pan  T.  Jurczyk, 
fachowiec od pisania, kopiowania i wklejania tego typu informacji, dlatego ma 
nadzieję,  że  napisze  również,  że  pan  Kolendowicz  został  uniewinniony  od 
zarzutów. 

Radny W. Magdziarz złożył wniosek do Burmistrza o zorganizowanie spotkania 

z przedstawicielami formy ENEA, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi 
Burmistrza  na  temat  zmian  -  rejon  planowanego  ronda  Mickiewicza-Prosta-
Dąbrowskiego. Warto byłoby było na takim spotkaniu poruszyć tematy dla nas 
ważne, np. kolizja energetyczna na ul. Chrobrego.
Prosił o wyjaśnienie, czy ścieżka rowerowa na ul. 27 Stycznia jest prawidłowo 
oznakowana  i  czy  oznakowanie  w postaci  rysunku roweru  oznacza,  że  ruch 
odbywa  się  zgodnie  z  tym  rysunkiem,  czy  może  odbywać  się  również  
w przeciwnym kierunku, jaka będzie sytuacja w przypadku kolizji? 

Radny A.  Moszyński  zwrócił  się  do  Prezesa  ZIK pytał  o  plany kanalizacji  
w sołectwach. Konkretnie określić czy obejmie to pozostałe sołectwa, gdzie jest 
taka potrzeba. 
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Prosił o jakieś stanowisko dot. doprowadzenia wody do zabudowań nazywanych 
Leśnym dworkiem - Kępa 23, gdzie mieszkańcy muszą kupować wodę pitną  
w baniakach. 

Ad 12) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady wpłynęły następujące pisma:

1) Prezesa Zarządu MKS MDK z 19.05.2014 r. w sprawie dofinansowania 
turnieju piłki siatkowej; kopia załącznik nr 26.

2) Pismo  pani  I.  Gorkowskiej  oraz  pismo  L.  Bogrycewicz  w  sprawie 
wybudowania  drogi  na  ulicy  Żwirowej  w  Trzciance;  kopie  jak  
w załącznikach nr  27 i nr 28;

3) Pismo  mieszkańców  os.  30-lecia  w  Trzciance  w  sprawie  budowy 
infrastruktury na osiedlu 30-lecia; kopia załącznik nr 29;

4) Uchwała  Kolegium  RIO  w  Poznaniu  z  14.05.2014  r.  stwierdzająca 
nieważność  zdania  drugiego  w  §  3  uchwały  Nr  LVII/414/14  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu na realizację zadania 
pod  nazwą  „Likwidacja  wyrobów  zawierających  azbest  z  budynków 
mieszkalnych,  inwentarskich  i  gospodarczych  na  terenie  powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego w 2014 roku”; kopia w załączniku nr 30.

Radny A. Cija prosił o wyjaśnienie ww. orzeczenia RIO. 

Pani  S.  Góralnik-Piechota wyjaśniła,  że  RIO w Poznaniu zarzuciła,  że  Rada 
weszła  w  kompetencje  Burmistrza  poprzez  wprowadzenie  zapisu 
upoważniającego  go  do  zawarcia  umowy  pomiędzy  powiatem czarnkowsko-
trzcianeckim a gminą Trzcianka. Nie jest to istotne naruszenie, a jedynie ten 
zapis jest nieważny, a uchwała obowiązuje. 

Ad 13) Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady podzięko-
wał wszystkim za udział w obradach, zamknął sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

      Protokolant      Przewodniczący Rady
    

Marzena Domagała                                                Włodzimierz Ignasiński 
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