
P r o t o k ó ł  Nr XXIV/16

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 16 czerwca 2016 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1615.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki mgr Edward 
Joachimiak. 
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.

Przed  otwarciem  obrad,  Burmistrz  Trzcianki  Krzysztof  Czarnecki  wraz  
z  Przewodniczącym  Rady  Edwardem  Joachimiakiem,  złożyli  gratulacje  
i podziękowania:

1) Pani  E.  Wiśnickiej  Dyrektorowi  Muzeum  Ziemi  Nadnoteckiej  im.  
W.  Stachowiaka  w  Trzciance  za  otrzymane  wyróżnienie  w  konkursie 
„Izabella  2015  Wydarzenia  Muzealne  Roku  w  Wielkopolsce”  z  tyt. 
działalności  wystawienniczej  oraz  za  działalność  w  ramach  ochrony 
dziedzictwa kultury, 

2) Radnemu Ł. Walkowiakowi w związku wejściem na nowa drogę życia 
związaną z zawarciem związku małżeńskiego,

3) Radnemu M. Łuczakowi za okazane wsparcie i udostępnienie mieszkania 
dla rodziny, która w straciła dach nad głową w związku z pożarem domu 
w miejscowości Dłużewo. 

4) Radnym  A.  Prankiewiczowi,  W.  Natkańcowi,  R.  Szukajle  
i  Ł.  Walkowiakowi  za  udział  w  V  Turnieju  piłki  nożnej  o  Puchar 
Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Trzciance  i  zajęcie  III  miejsca, 



reprezentując  Radę  Miejską  wspólnie  z  członkami  Stowarzyszenia 
„Gramy z Sercem”.

Ad 1) Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Trzcianki mgr Edward Joachimiak,  działając 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, otworzył XXIV sesję 
Rady Miejskiej Trzcianki. 
Następnie Przewodniczący Rady przywitał: 
- Radnych Rady Miejskiej Trzcianki, 
- Burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego,
- Zastępcę Burmistrza Trzcianki panią Grażynę Zozulę, 
- Sekretarza gminy panią Grażynę Kasperczak,
- Skarbnika Gminy panią Joannę Zieńko,
- panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę, 
- Kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- panie i panów Sołtysów,
- wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 
Przywitał  radnego  Sejmiku  Samorządowego  Woj.  Wlkp.  Włodzimierza 
Ignasińskiego.  Poinformował,  że  o  udzielenie  głosu  na  sesji  wnioskował, 
zgodnie z procedurą Statutową, mieszkaniec Trzcianki pan Z. Waliński, któremu 
głos zostanie udzielony w punkcie 15 porządku obrad. 
Zaprosił  radnych  oraz  sołtysów na  szkolenie  organizowane  20  czerwca  br.  
o godz. 1000-1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki nt. „Dostęp do 
informacji publicznej a ochrona informacji publicznej”. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w obradach uczestniczy  21 radnych,  co 
przy  ustawowym  składzie  21  radnych  stanowi  quorum,  przy  którym  może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miejska Trzcianki. 

Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad radni otrzymali,  łącznie  
z materiałami, na 10 dni przed sesją, drogą elektroniczną. Poprosił o ewentualne 
uwagi do porządku obrad.
Radni nie mieli uwag. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie obrad. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjecie protokołu Nr XXII/16 z 28.04.2016 r.
4. Przyjecie protokołu Nr XXIII/16 z 19.05.2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 

rok;  sprawozdania finansowego gminy Trzcianka za rok 2015; informacji  
o  stanie  mienia  gminy  Trzcianka;  sprawozdania  z  wykonania  planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok. 

6. Uchwała nr SO-0954/36/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  
z 19.04.2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Trzcianka za 2015 rok.
7. Opinia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki dotycząca wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok.
8. Uchwała Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki 30 maja 2016 

roku w sprawie absolutorium.
9. Uchwała nr SO.0955/36/13/PI/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  

z  3.06.2016  r.  w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  o  udzielenie  Burmistrzowi  Trzcianki  absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

10. Dyskusja nad ww. materiałami.
11. Głosowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego za 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Trzcianka za 2015 rok.

12. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Trzcianka na lata  2016-2030.
14. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
16. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
17. Zamknięcie obrad.      

Ad 3) Przyjecie protokołu Nr XXII/16 z 28.04.2016 r.

Nikt nie wniósł sprostowania, ani uwag. 
Protokół nr XXII/16 z 28 kwietnia 2016 r. został przyjęty w głosowaniu: za 21, 
przeciw 0, wstrzymujących 0.   
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Ad 4) Przyjecie protokołu Nr XXIII/16 z 19.05.2016 r.

Nikt nie wniósł sprostowania, ani uwag. 
Protokół nr XXIII/16 z 19 maja 2016 r. został przyjęty w głosowaniu: za 21, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 5. 

Ad 5) Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania budżetu gminy Trzcianka za 
2015 rok; sprawozdania finansowego gminy Trzcianka za rok 2015; informacji 
o stanie mienia gminy Trzcianka; sprawozdania z wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za 2015 rok. 

Przewodniczący Rady poinformował, że ww. materiały przekazano radnym na 
początku kwietnia  br.  drogą elektroniczną.  Zapoznano się  z  nimi  i  żadnego  
z nich nie potrzeba w jakiś sposób przybliżać. Komisja Rewizyjna analizowała 
materiały. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu również wyrażała swoje 
zdanie nt. tych dokumentów. 
Dodał, że rozpatrzenie powyższych materiałów związane jest z rozpatrzeniem 
kolejnych punktów porządku obrad. Przystąpił do ich realizacji. 

Ad  6) Uchwała  nr  SO-0954/36/13/Pi/2016  Składu  Orzekającego  RIO  
w  Poznaniu   19.04.2014  r.  w  sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Trzcianka za 2015 rok.

Niniejszą uchwałę przekazano radnym drogą elektroniczną. Wiceprzewodniczą-
cy Rady Witold Perski odczytał ją podczas sesji w całości. 

Ad  7) Opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Trzcianki  dotycząca 
wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

Opinię  komisji  przekazano  radnym  drogą  elektroniczną.  Przewodnicząca 
Komisji  Rewizyjnej  Jadwiga  Durejko  poprosiła,  aby,  w  jej  imieniu  i  całej 
Komisji, opinię przedstawił nowy członek Krzysztof Jaworski. 

Radny K. Jaworski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w całości. 

Ad 8) Uchwała Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzcianki 30 maja 
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2016  roku  w  sprawie  absolutorium.  Niniejszą  uchwałę  radnym  przekazano 
drogą elektroniczną.
Przewodniczący Rady E. Joachimiak odczytał ją w całości. 

Ad  9) Uchwała  nr  SO.0955/36/13/PI/2016  Składu  Orzekającego  RIO  
w Poznaniu  z  3.06.2016 r.  w sprawie  opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej 
Rady Miejskiej  Trzcianki o udzielenie Burmistrzowi Trzcianki absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Niniejszą uchwałę radnym przekazano drogą elektroniczną. Wiceprzewodniczą-
cy Rady Mariusz Łuczak odczytał ją podczas sesji w całości.

Ad 10) Dyskusja nad ww. materiałami.

Burmistrz  Trzcianki  zwrócił  uwagę,  że  Komisja  Rewizyjna  wskazywała,  że 
wszystkie należności płacone są na bieżąco. W poprzednich latach zdarzało się, 
że pani Skarbnik dzwoniła po firmach z prośbą o wpłacenie podatku, aby były 
środki  na  bieżące  zobowiązania.  Stabilność  budżetu  została  wypracowana, 
poprzez  porozumienie  i  współpracę  oraz  spokój  w  Radzie  Miejskiej.  Spory 
prowadziły do problemów finansowych, gmina była niewypłacalna, natomiast 
wprowadzony spokój, merytoryczna dyskusja, zrozumienie oraz zaangażowanie 
społeczeństwa w życie samorządu doprowadziło do sytuacji, jaka jest dzisiaj, 
czyli  do  stabilności  finansowej,  wypłacalności  gminy  i  realizacji  zadań 
inwestycyjnych.  Gmina  musi  spłacać  zobowiązania  zaciągnięte  w  latach 
poprzednich,  spłata  4,3  mln  zł  bez  obsługi,  a  z  obsługą  4,6  mln  zł.  Takie 
zobowiązania w ubiegłym roku spłacono. Dług zmniejsza się co roku, ale są to 
działania prowadzone z dużą świadomością, aby wejść w nowe zadania i środki 
unijne.  W  ubiegłym  roku  podjęto  również  ważną  uchwałę,  a  dotyczącą 
wieloletniego  planu  inwestycyjnego.  Plan  2008-2015  był  rozbudowany  
z  wieloma  zadaniami  inwestycyjnymi,  ale  realizacja  skromna.  Realizacja  
z kredytów i zaciągniętych zobowiązań w bankach. Wówczas nie interesowano 
się środkami unijnymi. Trzcianka przespała dofinansowania 2007-2013. Teraz 
jest  okres  2014-2020  z  nową  perspektywą  unijną.  Uzyskano  możliwość 
pozyskania  środków  z  POSI.  Tworząc  wieloletni  plan  inwestycyjny, 
analizowano inwestycje pod kątem środków unijnych. Odbywały się konsultacje 
społeczne,  padały wnioski  mieszkańców, rad sołeckich,  radnych. Te wnioski, 
potrzebne  do  stworzenia  planu,  ale  oczywiście  nie  można  wszystkich  zadań 
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zrealizować w krótkim czasie, były omawiane przez dwa lata. Podpisano umowę 
w ramach POSI i do dyspozycji naszej gminy jest 20 mln zł. 
Inicjatywa  budowy  pływalni,  która  została  zapisana  na  lata  2020-2023, 
wskazywała na możliwości  realizacji zadań środkami unijnymi. Nastąpił  ruch 
zbierania  podpisów,  który  wskazywał,  że  pływalnia  jest  najważniejsza.  
W pierwszym dokumencie wskazywano, aby ująć budowę pływalni  w latach 
2016-2023.  Po  dwóch  tygodniach  złożono  kolejny  wniosek  z  podpisami 
mieszkańców, ale już ujęto lata 2016-2018. Takie działania wskazują, że nam 
środki unijne nie są potrzebne, nie są ważne, ale należy realizować swój cel za 
wszelką cenę. Jest to niebezpieczne, ponieważ stracą wszyscy mieszkańcy. Nie 
wiadomo czy było to celowe działanie, świadome, czy wszyscy wiedzieli, o co 
chodzi. Może miało to na celu pokazać, że nie ma spokoju w Radzie Miejskiej, 
że  Rada  sobie  nie  poradzi,  Burmistrz  sobie  nie  poradzi  i  Trzcianka  znowu 
straciła możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Pokonano ten problem, 
była  akceptacja,  podjęto  działania,  podjęto  dyskusję,  a  teraz  dalsze  dyskusje 
tylko po to, aby dyskutować, aby zadanie nie było wykonane. To jest działanie 
polityczne i jest to gra przeciwko społeczeństwu. Wieloletni plan inwestycyjny 
jest  ważnym  dokumentem  w  rozwoju  samorządu  trzcianeckiego.  Niemniej 
społeczeństwo  widzi,  że  słuchając  ich  potrzeb,  można  się  rozwijać,  można 
realizować zadania. Jest wiele pytań, jak to się stało, że w tak krótkim okresie, 
gminę wyprowadzono z takiej zapaści, Trzcianka wyszła na ścieżkę rozwoju,  
a przecież zobowiązania trzeba spłacać i realizować zobowiązania finansowe. 
Minął rok od oddania sali do użytku. Mieszkańcy mogą na bieżąco przyglądać 
się obradom Rady. Wszystko jest transmitowane na bieżąco. Drobne potrzeby są 
realizowane  na  bieżąco  i  praktycznie  na  każdej  sesji  są  zmiany  budżetowe, 
oczywiście nie można realizować wszystkiego. Są starania o środki zewnętrzne 
i w ubiegłym roku uzyskano 800.000 zł. Kwotę tą można przeznaczyć na inne 
zadania  inwestycyjne.  Powiązanie  środków  gminnych  ze  środkami 
inwestycyjnymi, daje możliwość realizacji  nowych zadań. Mieszkańcy widzą, 
jakie zmiany zachodzą. 
Burmistrz dodał, że jednak zawsze jest grupa, która będzie wszystko negować 
co się zrobi, wszystko będzie źle, ale jest to mała grupa. 
Kończąc dziękował radnym za współpracę, za możliwości realizowania zadań, 
za spokojne obrady i przekazywanie uwag, które wpływają do nich, wspólne 
określanie kierunków działania. Dziękował kierownikom i pracownikom Urzędu 
Miejskiego  Trzcianki,  poprzedniemu  i  obecnemu  Skarbnikowi:  pani  
B. Niedzwieckiej i pani J. Zieńko, kierownikom jednostek gminnych, sołtysom.
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Podsumował,  że  rok był  dobry  i  kolejne  również  będą podobne.  Są  zadania 
zrealizowane, które zyskują popularność w Wielkopolsce. W ubiegłym roku II 
miejsce zdobył Park Ryb Słodkowodnych, a w tym roku park linowy jest hitem 
Wielkopolski.  Jest  to  coś  wybudowane  na  zasadzie  współpracy  samorządu  
z  firmami.   W  tym  roku  firmy  przeznaczyły  środki  na  projekt  techniczny 
pływalni. Takie wsparcie otrzymują również jednostki gminne. 
Burmistrz  podziękował  również  swojej  żonie,  za  cierpliwość,  zrozumienie  
i wsparcie oraz córce, wobec której skierowano niesprawdzone zarzuty przez 
pewną grupę, w co włączyły się nawet media,  a która utrzymuje się z pracy 
zawodowej nauczyciela. 

Radny  R.  Szukajło  podkreślił,  że  jego  głos  nie  zmieni  jego opinii  na  temat 
sprawozdania  z  wykonania  budżetu,  bo  swój  głos  wyraził  już  na  Komisji 
Gospodarczej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji, jest 
ona pozytywna.  Prosił  o  informację  dot.  udziału  w dochodach podatku CIT, 
który tak nisko jeszcze nie był, jakie są przyczyny, czy jakieś regulacje, czy inne 
powody. 

Pani J. Zieńko wyjaśniła, że nie potrafi w tym momencie odpowiedzieć na to 
pytanie,  ale  dokona  porównań  i  analizy  i  w  późniejszym  czasie  udzieli 
odpowiedzi.

Radny W. Natkaniec stwierdził, że opinia Komisji Rewizyjnej z tyt. wykonania 
budżetu za 2015 r. jest pozytywna i wszyscy powinni się cieszyć, że Burmistrz 
wykonał dobra robotę,  wszystkie  inwestycje  idą w dobrym kierunku, co jest 
dobre dla rozwoju całej gminy. Podziękował za dobrą współpracę, merytoryczne 
dyskusje na komisjach i spotkaniach. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

Ad  11) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok odczytując tekst uchwały 
w całości. 

Radni nie mieli pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.
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Uchwała Nr XXIV/190/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 
rok została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk 
z głosowania – załącznik nr 6. Uchwała stanowi załącznik nr 7. 
A. Hałuszka nieobecny. 

Ad  12) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
absolutorium odczytując tekst uchwały w całości. 
Przedstawił również opinie komisji, jak w załączniku nr 8.
Radni nie mieli uwag. 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Uchwała  Nr  XXIV/191/16 w  sprawie  absolutorium  została  podjęta  
w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – 
załącznik nr 9. Uchwała stanowi załącznik nr 10. 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Ad 13) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata  2016-2030. 
Następnie  przedstawił  opinie komisji,  jak w  załączniku nr 11 i  prosił  panią 
Skarbnik o przedstawienie projektu. 

Pani  J.  Zieńko  wyjaśniła,  że  zmiana  wieloletniej  prognozy  finansowej 
spowodowana  była  złożeniem  wniosku  do  Urzędu  Marszałkowskiego  na 
budowę drogi osiedlowej w Siedlisku i w związku z tym w zapisach 2017 r. 
należało pokazać środki na to zadanie.  Na budowę dróg na osiedlu domków 
jednorodzinnych było 100.000 zł, w związku z tym łączne nakłady zwiększono 
w roku 2017 – limit zobowiązań o kwotę 272.159,12 zł. 

Radni nie mieli pytań. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  XXIV/192/16 w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej gminy Trzcianka na lata 2016-2030 została podjęta w głosowaniu: 
za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – załącznik nr 12. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13. 
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Ad 14) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
Przystąpiono  do  realizacji  punktu  15  w  związku  z  chwilową  nieobecnością 
Burmistrza. 

Ad 15) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

Radny  R.  Szukajło  złożył  informację  z  pracy  w  Społecznej  Radzie  Szpitala 
Powiatowego w Trzciance oraz ZOZ w Czarnkowie informując, że spotkali się 
12 maja br. na spotkaniu, podczas którego podjęto szereg ważnych dla naszego 
Szpitala uchwał. Podjęto między innymi uchwałę o zmianie w planie finansowo-
inwestycyjnym  za  2015,  drobne  zmiany  niewpływające  na  sam  wynik 
finansowy.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  wydania  opinii  dot.  przyjęcia 
sprawozdania finansowego za 2015 r. Kondycja naszego Szpitala jest dobra.  
W ubiegły roku przeznaczono blisko pół miliona na inwestycje i  zakupy dla 
Szpitala. 
Radny  R.  Szukajło  omówił  wskaźniki  finansowe  Szpitala  Powiatowego  
w Trzciance za 2015 r. podkreślając, że polityka w tym zakresie jest skuteczna. 
Dodał, że podjęto drobne zmiany w Statucie Szpitala oraz uchwałę w sprawie 
zakupu sprzętu w roku bieżącym. 
Dodał,  że  pewien  niepokój  wzbudził  pomysł,  wynikający  z  sugestii  Zarządu 
Powiatu, w związku z gorszą kondycją Szpitala w Czarnkowie, związany z dość 
poważną pulą środków, która może pojawić się w przyszłości na cele ratunku 
tego  Szpitala.  W  związku  z  tym  wyraził  swoje  stanowisko,  że  jeżeli 
kiedykolwiek podjęta zostanie uchwała wspierająca Szpital w Czarnkowie, nie 
może to się odbyć kosztem Szpitala Powiatowego w Trzciance. Przyjęto to ze 
zrozumieniem. 
Poinformował,  że  Komisja  konkursowa,  dot.  wyboru  dyrektora  Szpitala  
w  Trzciance,  do  dnia  dzisiejszego  miała  przedłożyć  opinię  dot.  spraw 
personalnych.  Zgodnie  z  tą  opinią  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała 
kandydaturę  pana  Szmajdę  na  dyrektora  Szpitala  w  Trzciance.  Ostateczną 
decyzję podejmie Zarząd Powiatu. 
Radny R. Szukajło, w dalszej  części  wypowiedzi,  odniósł się do poprzedniej 
sesji  Rady  Miejskiej,  której  tematem  było  budownictwo  mieszkaniowe, 
przypominając  o  planach  w  tym  zakresie  oraz  swoją  wypowiedź,  w  której 
podkreślił  dobry kierunek działań w tym zakresie.   Stwierdził,  że nie bardzo 
rozumie,  zwracając  uwagę  na  nieobecność  radnego  A.  Hałuszki,  powodów 
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rozsiewania nieprawdziwych informacji nt. komisji mieszkaniowej, dementując 
plotki i sugestie dot. jego członkowstwa w komisji mieszkaniowej. 
Odniósł  się do tematów związanych z linią kolejową i  inwestycji  na dworcu 
PKP, podkreślając,  że  zrobiono w tym zakresie  wszystko,  co  było  możliwe. 
Natomiast nie można liczyć na ruchy ze strony PKP, dlatego wyszło oficjalne 
pismo  od  Burmistrza  do  Ministerstwa  Transportu  dot.  remontu  dworca. 
Najwygodniejszą  sytuacją  byłoby  przekazanie  budynku  na  rzecz  gminy  
i  wspólnie  remont.  Plan  remontów  dworców  państwowych  ma  powstać 
niedługo. 
Na pytanie radnego W. Perskiego wyjaśnił, że w konkursie na dyrektora było 
kilku  kandydatów,  na  tym etapie  został  jeden pan Szmajda,  ten  ostatni  etap 
dotyczy zatwierdzenia kandydata przez Zarząd Powiatu.  

Radny Z. Czarny złożył wniosek na piśmie, jak w załączniku nr 14.

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek zostanie przekazany zarówno 
Burmistrzowi, jak i Komisjom Rady. 

Ad 14) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki poinformował, że dobiegają końca prace na 
ul. Kościuszki. Trwają jeszcze emonty elewacji budynków przy ul. Kościuszki. 
Będzie podejmowana uchwała dot. opłat parkingowych. Równolegle budowano 
parkingi  dla  mieszkańców  od  ul.  W.  Ludów,  które  oddano  już  do  użytku. 
Zapewne  to  będzie  jeszcze  mało,  ale  strefa  zabudowy  ogranicza  ilość 
parkingów.  Korespondencja  z  Urzędem  Marszałkowskim,  dot.  przebudowy 
skrzyżowań  czy  budowy  obwodnicy,  jest  bezpośrednio  zamieszczana  na 
stronach  internetowych.  Wicemarszałek  wskazuje,  że  mamy  zły  układ 
komunikacyjny w mieście, który należy poprawić, dlatego są plany przebudowy 
skrzyżowań na drogach wojewódzkich. Na to nie ma zgody, a z drugiej strony 
na obwodnice też nie ma zgody do 2030 r. Będą podejmowane kolejne działania 
i  może Urząd Marszałkowski zmieni  zdanie. Zakończono budowę kanalizacji 
deszczowej na os. Kwiatowym. Projektowany jest system oświetleniowy tego 
osiedla.  Podpisano  porozumienie  z  WZDW  dot.  przebudowy  chodnika  na  
ul. Konarskiego i części ul. Fałata. Nie ma ostatecznej deklaracji Starostwa dot. 
wspólnej budowy chodnika w Runowie. 
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Temat  pływalni  –  wystosowano pismo  do  Rady  Powiatu  i  Zarządu  Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego  z  prośbą  o  przeznaczenie,  w  ramach  dobrej 
współpracy, kwoty na ten cel rzędu 2 mln zł. Planowane koszty tej inwestycji są 
rzędu 9 mln. W zależności od rozwiązań budowy mogą być to większe kwoty, 
dlatego należy szukać partnera, stąd propozycja do Rady Powiatu, aby tę kwotę, 
z budżetu powiatu przeznaczyli. Pływalnia będzie dla wszystkich mieszkańców. 
Stanowisko Rady Miejskiej  Trzcianki rodzi  kontrowersje,  ale są  mieszkańcy, 
którzy  nie  wyobrażają  sobie  innego  miejsca.  Jeżeli  Powiat  zdecyduje  
o przeznaczeniu tych 2 mln zł, to będzie miał głos nt. umiejscowienia pływalni. 
Dnia 23 czerwca br. o godz. 13-tej odbędzie się dyskusja na temat pływalni  
i procesu dochodzenia do jej budowy. Następnie będzie ogłoszony przetarg na 
opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego,  a  w  dalszej  części 
opracowany  projekt.  Burmistrz  K.  Czarnecki  odniósł  się  do  lokalizacji  za 
Gimnazjum nr  1,  która  jest  w tym miejscu  ukryta,  a  jeszcze  nie  na  swoich 
terenach.  Kończąc przestrzegał przed wieloletnią dyskusją nad tym tematem. 

Ad 15) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  panu  Z.  Walińskiemu  mieszkańcowi 
Trzcianki, przedstawicielowi PiS Trzcianka. 

Pan  Z.  Waliński,  swoją  wypowiedź  wygłoszoną  podczas  sesji,  przekazał 
również w formie pisemnej, jak w załączniku nr 15. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek zostanie przekazany zarówno 
Burmistrzowi, jak i Komisjom Rady. 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki zwrócił uwagę, że ustawa, o której mówił pan 
Z.  Waliński  wchodzi  w  życie  od  1  września  br.  i  jest  czas  na  podjęcie 
stosownych  kroków.  Poprosił  również  wnioskodawców,  aby  włączyli  się  do 
prac nad zmianą nazw, bo również trzeba zasięgnąć opinii mieszkańców w tej 
sprawie. 

Pan Z. Waliński wyjaśnił, że przedstawiają w swoim piśmie jedynie propozycje, 
ale nie upierają się przy konkretnych nazwach. 

Ad 16) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo:
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1) Przedsiębiorstwa  Spedycyjno-Transportowe  „Spedex”  z  7.06.2016  r.  dot. 
nadania nazw ulic w miejscowości Stobno. Pismo stanowi załącznik nr 16.

2) Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego PZS.033.10.2016.RJ  z  19.05.2016 r. 
(data  wpływu  31.05.2016)  dot.  poparcia  działań  gminy  Trzcianka  starań  
o budowę obwodnicy. Pismo stanowi załącznik nr 17.

3) Pracowników Szpitala Powiatowego w Trzciance z 3.04.2016 (data wpływu 
25.05.2016) dot. poparcia kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala. Pismo 
stanowi załącznik nr 18.

Przewodniczący Rady zaprosił radnych, sołtysów i wszystkich mieszkańców do 
udziału w uroczystościach z okazji Dni Trzcianki w dniach 18-26 czerwca. Plan 
obchodów – załącznik nr 19. 

Ad 17) Zamknięcie obrad.      

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki  Edward  Joachimiak,  podziękował  wszystkim  za  aktywny  udział  
w sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej Trzcianki. 

       Protokolant Przewodniczący obrad

 Marzena Domagała     Edward Joachimiak 
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