
Protokół Nr 52/14

z posiedzenia Komisji Gospodarczej z 28 lipca 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokoły listy obecności. Ponadto 
w  posiedzeniu  uczestniczyli  pan  Krzysztof  Czarnecki  Burmistrz  Trzcianki, 
inspektor Urzędu Miejskiego Roman Zozula.

Nieobecni  na  posiedzeniu  radni:  Andrzej  Cija,  Mariusz  Łuczak,  Tomasz 
Jurczyk. 

Posiedzenie komisji  trwało od godziny 16 do 18 i odbyło się w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Marek  Dąbrowski   –  zastępca 
przewodniczącego  komisji.  Przewodniczący  obrad  przedstawił  porządek 
posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1.         Otwarcie posiedzenia.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu komisji Nr 51/14 z 23 czerwca 2014 r. 
4.     Aglomeracja  Trzcianki  –  informacja  Burmistrza   o  postępie  prac 
modyfikacyjnych.
5.         Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Trzcianki. 
6.      Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014 r. – bieżąca informacja 
Burmistrza o stopniu realizacji.
7.     Sprawy wniesione do komisji:
1) pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 2014-07-01 dot. zajęcia stanowiska przez 
komisję   o wniosku mieszkańców Stradunia odnośnie zmiany siedziby lokalu 
wyborczego;

2) pismo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „Kombud” sp. z 
o.o.  o  wykorzystaniu  miejsc  grzebalnych  cmentarzy  komunalnych  w gminie 
Trzcianka   i potrzebie inwestycji na cmentarzach;

     3)  pismo  Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego  –  EPZ.031.2.2014.PS  w 
sprawie  opracowania  koncepcji  ścieżek  pieszo-rowerowych  w  zakresie  tzw. 
„Pętli Trzcianeckiej”;
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4)  pismo Burmistrza Trzcianki o wyrażenie opinii w przedmiocie ilości etatów 
w  Straży  Miejskiej  w  Trzciance  oraz  zakresu  jej  działania.  Z  plikiem 
dokumentów dołączonych do pisma Burmistrza proszę zapoznać się w biurze 
Rady Miejskiej.  

8.       Wolne wnioski. 
9.       Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.         Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał zastępca przewodniczącego komisji radny Marek 
Dąbrowski, przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

Ad 2.         Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący  obrad  zadał  pytanie  czy  są  uwagi  do  wcześniej  wysłanego 
porządku  posiedzenia.  Nikt  nie  wniósł  uwag.  Porządek  przyjęto  przez 
aklamację. 

Ad 3.         Przyjęcie protokołu komisji Nr 51/14 z 23 czerwca 2014 r. 
Protokół  Nr  51/14  z  23  czerwca  2014  r.  został  przyjęty  w  głosowaniu 
jednogłośnie. Glosowało 6 radnych. 

Ad 4.         Aglomeracja Trzcianki – informacja Burmistrza  o postępie prac 
modyfikacyjnych.

Pan Roman Zozula stwierdził, że zgodnie ze zleceniem, firma poznańska Biuro 
Projektowe  opracowało  dokumentację  zmiany  planu  aglomeracji  gminy 
Trzcianka.  Wszystkie  prace,  które  dotychczas  zostały  wykonane  zamykają 
aglomeracje. Takie opracowanie zostało zrobione i zgodnie z procedurą Urząd 
Wojewódzki musi podjąć stosowną uchwałę i zatwierdzi
 plan  aglomeracji.  Jutro  w  Poznaniu  jest  organizowane  spotkanie  przez 
Marszałka w Poznaniu na temat wytycznych do aglomeracji. Tok postępowania 
jest taki, że Burmistrz przekłada zmieniony plan aglomeracji do Marszałka, pan 
Marszałek opiniuje i daje wytyczne do przedstawionych zmian.  Jeśli samorząd 
zaakceptuje zmiany, to Rada Miejska uchwali zaakceptowane zmiany. 

 
Ad  5.        Analiza  –  opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwał  Rady 
Miejskiej Trzcianki. 
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Pan Marek Dąbrowski stwierdził, że 31 lipca odbędzie się sesja Rady Miejskiej 
Trzcianki,  gdzie  w  porządku  będzie  między  innymi  punkt  rozpatrzenie 
projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  na sesję  31  lipca  wpłyną jeszcze  trzy 
uchwały Rady Miejskiej dotyczące ulic Modrzewiowej i Lelewela. Wniosek o 
dofinansowanie został przyjęty,    jest on na liście  rezerwowej na 22 pozycji o 
przydzielenie  pożyczki  na  realizację  wymienionych  zadań.  Jest  duże 
zainteresowanie  innych  samorządów tym naborem dlatego  aby  zadanie  było 
zrealizowane  należy   iść  w  kierunku  zaciągnięcia  kredytów.  Dodał,  że 
pracownicy Urzędu  mają   takie projekty na sesję przygotować. Aby zadanie 
zostało zrealizowane należy iść w kierunku zaciągnięcia kredytów. 
Pan M. Dąbrowski zapytał,  uchwała wcześniej podjęta dot. budowy dróg będzie 
wycofana na najbliższej sesji, i w to miejsce zostanie wzięty komercyjny kredyt 
na  wykonanie  tego  zadanie,  dodał,  że   dnia  30  lipca  będzie  Komisja 
Bezpieczeństwa , poprosił aby na komisje przedstawić te projekty uchwał. Jaka 
będzie kwota tego kredytu?
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  w chwili  obecnej  jeszcze  nie  powie jaka 
będzie  wysokość  kredytu gdyż trwają  prace  nad jego obliczeniem.   Oblicza, 
co  będzie  można  zrealizować  z  kredytu  w  tym  roku,   a  co  z  budżetu 
w przeszłym roku. 
Radny W. Magdziarz zadał pytanie ile gmina straci na takiej operacji. 
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że koszt większy będzie ok. 2,5 %.  Trwają prace 
przeliczeniowe ile należy wziąć kredytu aby zadanie było zrealizowane.
Radny  M.  Dąbrowski  zadał  pytanie  dlaczego  wniosek  znalazł  się  na  liście 
rezerwowej.  
Pan R.  Zozula  stwierdził,  że  taki  otrzymaliśmy dzisiaj  e-meila,  wniosek był 
prawidłowo  sprecyzowany  ale  w  wyniku  punktacji  otrzymał  taką  liczbę, 
że zakwalifikował się na liście rezerwowej, na 22 pozycji. Wskazane było, że w 
pierwszej kolejności znalazły się gminy wiejskie. 
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nie wiedział o tym, że gmina  nie otrzyma 
pożyczki, gdy napisał wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie 
sesji. Sesja była zwołana gdyż odbył się przetarg i na budowę ścieżki  zostały 
złożone dwie oferty jedna na kwotę 245 tys. a druga na 305 tys. oferty opiewają 
na  wyższe  kwoty  niż  to,  co  pozostało  po   I  etapie.  Aby  zadanie  zostało 
zrealizowane  należy  dołożyć  środki  finansowe.   Jest  także  konieczność 
przeprowadzenia  remontu wymiennikowni łączącej Szkołę Nr 3 , Przedszkole 
i Biblioteką. Koszt tego zadania to kwota  ok. 60 tys.  Do gminy wpłynęło pismo 
podpisane przez 70 osób w sprawie wykonania przejścia pomiędzy ul.  Matejką 
a  Fabryczną.  Przejście  będzie  wykonane  z  materiału  rozbiórkowego. 
Weryfikacja budżetu gminy nastąpi w miesięcy sierpniu na sesji. Analizowane 
będą sprawy finansowe oświaty. 
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Radny  P.  Kolendowicz  czy  przy  wykonaniu  przejścia  jest  brany  po  uwagę 
miejscowy plan zagospodarowania terenu. 
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  przejście  będzie  wykonane  ze  starych 
materiałów w płytce chodnikowej, można też pokusić się na likwidację przejścia 
i sprzedanie tej działki, która wynosi ok. 700 m2, jest to działka budowlana. 
Przejście będzie miało charakter tymczasowy.
Radny M. Dąbrowski zadał pytanie, zna tą sprawę w terenie, ludzie wydeptali 
ścieżkę.
Radny W. Magdziarz zadał pytanie czy gmina jest właścicielem tej ścieżki.  Jest 
za inwestycjami w mieście,  ale niech inwestycje będą wykonywane w miarę 
normalnie żeby ceny nie szły w górę. Należy z wyprzedzeniem pewne rzeczy 
robić i  je planować, chodzi o to przejście, należy się spotkać ze spółdzielnią 
i zapytać kiedy będą wykonywać osiedle w tym rejonie. 
Radny  M.  Dąbrowski  stwierdził,  że   jest  pewna  niekonsekwencja  w 
wykonywanych  zadaniach,  tak  jest  przy  rondzie  i  ulicach,  trzeba  środki 
dokładać. Jeśli jest projekt i dokumentacja, to powinna obejmować wszystko, 
coś jest nie tak z planowaniem. 
Radny K. Oświecimsjki zwrócił się do radnego Dąbrowskiego aby powiedział, 
o co mu chodzi do końca, zaczyna coś i nie kończy. Jeśli chce coś powiedzieć to 
niech powie. 
Radny M. Dąbrowski stwierdzi, że jest za inwestycjami ale uzasadnienie,   które 
dzisiaj usłyszał mu się nie podoba. Kosztorysy są robione, znany jest teren. 
Pan Roman Zozula stwierdził, że udręką największą jest kosztorys inwestorski, i 
kto go i  jak robi  rzetelnie.  Jeśli  chodzi  o ulice Lelewela i  ul.  Modrzewiowe 
interpretacja  wykonawcy jest  prosta.  Jest  okres  zimowy i  w mirę  warunków 
atmosferycznych prace będą prowadzone. Jeśli chodzi o rondo, to po raz drugi 
był tylko jeden wykonawca i wcale ceny nie popuścił. Nikt nie chce się tego 
podjąć. Cena za te roboty będzie wysoka, bo jest teren bardzo uzbrojony teren. 
b) wyrażenia  zgody  na  podjęcie  współpracy  z  Gminą  Piła  w  ramach 
Pilskiego  Obszaru  Strategicznej  Interwencji  oraz  zawarcie  porozumienia 
pomiędzy  gminą  Trzcianka  a  gminą  Piła  i  pozostałymi  gminami  pilskiego 
obszaru funkcjonalnego;
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  gmina  Trzcianka  dostała  wcześniej 
informację  niż  pan  Prezydent  Piły  przysłał,  że  Sejmik  Wojewódzki 
zaakceptował stworzenie takich obszarów. Do tych obszarów przypisane zostały 
gminy  ościenne.  Nasza  gmina  jako  jedyna  z  powiatu  Czarnkowsko-
trzcianeckiego  przystąpiła  do   Pilskiego  Obszaru  Strategicznej  Interwencji. 
Prezydent Piły przesłał nam dokumentację o wyrażeniu woli przystąpienia do 
tego Zrzeszenia.  Chodzi o kwotę 27 milionów euro.  Daje to nam szansę ze 
skorzystanie z tych środków i zrealizowanie wspólnych zadań, a decydentem 
byłoby miasto Piła a pozostałe samorządy wyrażą akceptację czy to zadanie ma 
na  celu łączyć obszar Piły z obszarem danej gminy. 

4



Radny  Paweł  Kolendowicz  zapytał  na  jaki  cel  można  będzie   przeznaczać 
środki.
Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  można  przeznaczać  na  sprawy 
komunikacyjne i społeczno informacyjne, szkolnictwo, leśnictwo, szkolnictwo i 
domy  starców.  Później  będą  jeszcze  spotkania  gdzie  będą  uszczegółowiane 
zadania. 
Radny  M.  Dąbrowski  zadał  pytanie  czy  gmina  będzie  z  przynależności  do 
gminy Piła wnosić jakieś środki. 
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nie. 
c)  uchylenia  uchwały  Nr  LVI/401/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  30 
stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Gminy 
Trzcianka.
Nie wniesiono żadnych pytań. 

Ad  6.     Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014  r.  –  bieżąca 
informacja Burmistrza o stopniu realizacji.

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że zaplanowano i zrealizowano:

1) chodnik na ul Kopernika i Wieleńskiej,

2) niedługo na ul. Wspólnej zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie,

3) została wyremontowana i oddana do użytku kaplica na cmentarzu,

4) trwa budowa ronda przy ul. Prostej,

5) jest ogłoszony konkurs na realizacje i przebudowę remizy w Białej,

6) od  decyzji  Rady  Miejskiej  zależeć  będzie  wykonanie  ulicy  na  osiedlu 
Modrzewiowym,

7) obecnie trwa opracowanie projektu technicznego ul. Kościuszki,

8) kończy się remont świetlicy wiejskiej i Przedszkola w Siedlisku,

9) rozpoczęła się przebudowa boiska bocznego wraz z nawodnieniem.

Radny  S.  Kęciński  zadał  pytanie  o  wygląd  do  projektu  technicznego  ul. 
Kościuszki. Były dwa warianty rozpatrywane. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  dwie  koncepcje  dostał  projektant  ale  ma 
przedstawić swoją koncepcję. 

Radny P. Kolendowicz poprosił aby w  koncepcji uwzględnione było to, co już 
się zadziałało jak rzeźba św. Ambrożego. 
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Pan  R.  Zozula  stwierdził,  że  w  momencie  kiedy  zlecono  opracowanie  ul. 
Kościuszki  ,  to  jeszcze  nie  było  mowy  o  Ambrożym.  Wpłynęło  do  Urzędu 
zgłoszenie formalne, ale zostało zaniedbane. 

Radny  M.  Dąbrowski  zrobiona  była  dokumentacja  na  przystań  kajakową, 
poprosił  o  informacje  że był  projekt  jeszcze  na drugą  kondygnację,  poprosił 
o wyjaśnienie tego tematu. 

Pan  Roman  Zozula  stwierdził,  że  poprzedni  Burmistrz  dał  wytyczne  do 
projektowania tego obiektu, została opracowana taka dokumentacja, odbył się 
przetarg ale  wartość tego obiektu przekraczała  możliwości  finansowe gminy. 
Wysokość  dotacji  można  było  uzyskać  od  Marszałka  w  granicach  340  tys. 
dlatego projekt  został  całkowicie zmodyfikowany, ze względu na możliwości 
finansowe gminy. Ocenione zostało, że obiekt dwukondygnacyjny nie mógł być 
postawiony  ze  względu  na  stan  nośny  fundamentów.  Obiekt  był  wykonany 
zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją. 

Ad  7.        Sprawy wniesione do komisji:
1) pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 2014-07-01 dot. zajęcia stanowiska przez 

komisję  o wniosku mieszkańców Stradunia odnośnie zmiany siedziby lokalu 
wyborczego; Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Alina Matkowska stwierdziła, że Kodeks Wyborczy daje taką możliwość 
wystąpienia z wnioskiem, na 55 dni przed wyborami, do Burmistrza o zmianę 
siedzimy okręgowej Komisji Wyborczej. Jeśli Burmistrz uzna, to występuję z 
wnioskiem do Rady i Rada na 45 dni przed wyborami może dokonać takich 
zmian.  W kodeksie  nie  ma  przesłanek,  którymi  można byłoby się  kierować. 
Mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem o zmianę siedziby OKW . Wniosek został 
umieszczony BIP, do chwili obecnej nie było żadnych uwag do tej sprawy. 

Radny  M.  Dąbrowski  uważa,  że  sprawa  powinna  się  zająć   Rada  Miejska. 
Także w mieście zmieniono siedzibę OKW, bo wie na swoim przykładzie. 

Pani  A. Matkowska stwierdziła, ze gmina wykonała analizy, jest to obwód nr 18 
z siedziba w Szkole w Przyłękach. W tym obwodzie uprawnionych jest 1414 
mieszkańców,  a  mieszkańców  Stradunia  jest  279  osób.   Pod  wnioskiem 
podpisało się ok. 40 osób. Zostały policzone odległości jakie są odległości do 
Przyłęg  z  poszczególnych  miejscowości.   Także  policzono  odległość  do 
Trzcianki do LO.  411 wyborców ma odległość powyżej 10km. Jeśli siedziba 
byłaby  w  LO  to  powyżej  10  km  miałoby  1016  mieszkańców.   W  czasie 

6



wyborów jest do dyspozycji  autobus dla wyborców, jeśli  byłyby sygnały aby 
zwiększyć częstotliwość przejazdów, to byłoby zwiększone. 

Radny P. Kolendowicz  stwierdził, że miał koncepcję aby mieszkańcy Stradunia 
przyszli do Trzcianki, a cała reszta pozostałaby tam gdzie jest.  Na pewno nie 
dobrze byłoby aby Biernatowo kierowane było do Trzcianki. 

Pani A. Matkowska stwierdziła, ze radni podjęli uchwałę o stałych obwodach do 
glosowania, można by je zmienić gdyby nastąpiła zmiana granic gminy. Dodała, 
że przedstawiła sprawę tak jak mówią przepisy.

Radny W. Perski stwierdził, że poprzednio  był lokal w Rychliku, więc tu można 
by się zastanowić nad przeniesieniem tego lokalu. Lokal byłby centralnie też 
usytuowany. 

A. Matkowska  stwierdziła,  że  mieszkańcy  we  wniosku  wskazali,  że  lokal 
chcieliby w LO w Trzciance.   

 Radny  W.  Magdziarz  stwierdził,  że  po  wyjaśnieniach  pani  kierownik  jest 
przeciwny przenoszenia siedziby. 

Opinia Komisji Gospodarczej z dnia 28 lipca 2014 r.:

Radny M. Dąbrowski poddał pod glosowanie:

Kto  jest  za  wnioskiem  mieszkańców  wsi  Stradunia  dot.   odnośnie  zmiany 
siedziby lokalu wyborczego.

Za 0, przeciwko 3, wstrzymało się 3. Głosowało 6 radnych. 

2) pismo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych „Kombud” sp. z 
o.o.   o wykorzystaniu miejsc grzebalnych cmentarzy komunalnych w gminie 
Trzcianka  i potrzebie inwestycji na cmentarzach; Pisma stanowią załącznik do 
protokołu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że firma zgłosiła takie uwagi dot. remontów na 
cmentarzach  komunalnych.  Jest  1  rok  rezerwy  aby  można  ze  spokojem 
prowadzić  pochówki.  Gmina  jest  aktualnie  po  wycenach  z  Lasami 
Państwowymi, ale musi być plan miejscowy. Odbędzie się w środę spotkanie 
odnośnie cmentarza. 
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Radny  M.  Dąbrowski  stwierdził,  że  z  In  formacji  wynika,  ze  pozostało  56 
miejsc  pochówku  w  alejach  zasłużonych  i  210  nowych  miejsc  na  terenie 
cmentarza. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że być może część z tych miejsc zasłużonych 
zostanie udostępniona do normalnego pochówku. Pismo i potrzeby inwestycyjne 
wynikające  z  tego  pisma   należy  traktować  tak,   jako  wniosek  do 
przyszłorocznego budżetu. 

Radny  Krzysztof  Oświecimski  stwierdził,  ze  przy  okolicznych  cmentarzach 
funkcjonują  punkty  handlowe.  Czy  w  Trzciance  bierze  się  pod  uwagę 
udostępnienia miejsc do handlu. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  ze  są  osoby  zainteresowane  do  handlu  przy 
cmentarzu. Bierze się taką ewentualność powstania miejsc do handlu.

Radny W.  Perski  poruszył  sprawę dostępu  wody na cmentarzu.  Jest  ona  za 
wcześnie zakręcana, wnosi  o wydłużenie dostępności wody  na cmentarzu w 
okresie letnim. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że  dostęp do  wody jest ograniczony gdyż kurki 
całe noce są odkręcone.  Także odnotowano kradzież wody z cmentarza. 

3) pismo  Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego  –  EPZ.031.2.2014.PS  w 
sprawie  opracowania  koncepcji  ścieżek  pieszo-rowerowych  w zakresie 
tzw. „Pętli Trzcianeckiej”; Pisma stanowią załącznik do protokołu.

 Pan Roman Zozula stwierdził, że odbyło się w ostatnich dniach spotkanie w 
Starostwie gdzie doszło do sfinalizowania  zapisów takich jakie miały miejsce 
na komisji gospodarczej, sprawa wynikająca z tego   pisma jest już nieaktualna. 

4) pismo  Burmistrza  Trzcianki  o  wyrażenie  opinii  w  przedmiocie  ilości 
etatów  w  Straży  Miejskiej  w  Trzciance  oraz  zakresu  jej  działania.  Z 
plikiem dokumentów dołączonych do pisma Burmistrza proszę zapoznać 
się w biurze Rady Miejskiej.  Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że aby straż dobrze pracowała, tj. zmianowo i w 
patrolach z Policją musi być minimum 7 strażników. Jeśli tylko pójdzie się w 
stronę  interwencji,  to  wystarczy  strażników  2.  Straż  Miejska  jest  powołana 
uchwałą  rady,  więc  jednoznacznie  trzeba  określić,  jakie  są  oczekiwania  od 
Straży. Czy idziemy w kierunku karania, ścigania, szukającej, to wtedy trzeba 
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mieć  7  etatów.  Opinie  wypracowane  przez  komisje  mają  znaczenie  do 
konstrukcji budżetu na rok 2015. 

Radny P. Kolendowicz stwierdził, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 
analizowała ten temat, wypracowała opinię o treści,  że opinię do pisma pana 
Burmistrza  z  dnia  2014.07.15  OR.030.3.2.2014.BKZ  winna  wydać 
merytoryczna  Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki. Zdaniem Komisji Rewizyjnej winno nastąpić zwiększenie 
strażników    o  dwie  osoby    w  celu    wprowadzenia  dwuzmianowego 
prowadzenia  patroli     z  jednoczesnym  odciążeniem  Straży  Miejskiej  od 
wszelkich  czynności  niezwiązanymi  z  obowiązkami   Strażnika  Miejskiego  i 
nierealizowania  ich  działalności  głównie  dot.  ładu,  porządku  i  czystości  w 
gminie  a  także  oddziaływania  prewencyjnego.  Dodał,  że  jest  już  Trzcianka 
częściowo  zmonitorowana,  a  Policja  nie  przejmie  dozoru  monitorowego  w 
Trzciance. 

Radny K. Oświecimski stwierdził,  że dyskusja na temat SM trwa od lat,  jest 
tendencja do likwidacji straży. Sytuacja jaka jest w Trzciance winna dążyć do 
likwidacji Straży. Gminę nie stać na 7 etatów w SM.  Obserwuje prace pana 
Komendanta od jego początku i jest bardzo dużo negatywnych opinii dot. jego 
pracy. On sobie nie radzi. Komendant winien być z tego miasta gdzie pracuje, u 
nas tak nie jest. Jest za zagospodarowaniem przez Urząd strażników do działań 
kontrolnych. Ma parę pomysłów aby strażników zagospodarować,  wykorzystać 
po zlikwidowaniu straży.  Likwidacja winna się odbyć przed wyborami. 

Radny W. Magdziarz stwierdził, że  został wprowadzony częściowy monitoring 
w gminie, kto ma ten monitoring odczytywać. Padło stwierdzenie, że tego nie 
będzie  robiła  Policja.  Komisja  rewizyjna zaproponowała rozwiązanie  4+1,  to 
jest krok do polepszenia działań. Jest za opinia taka jaką wypracowała Komisja 
Rewizyjna.  Komisje analizowały sprawę Straży, padały propozycje polepszenia 
jej  pracy,  nie  zgadza  się  z  likwidacją  Straży.   Popiera  aby  Komendant  był 
miejscowy żeby znał problemy miasta i gminy. 

Radny M. Dąbrowski  stwierdził,  że sprawą Straży Miejskiej  winna się  zająć 
komisja merytoryczna na swoich posiedzeniach 

Radny K. Oświcimski stwierdzi,  że usłyszał  dzisiaj,  że  Policja nie przejmie 
monitoringu Trzcianki,   Kamery są udostępnione prze SM, z których Policja 
korzysta.  
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Radny W. Magdziarz zapytał,  co miały na celu wspólne patrole policji ze strażą. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że wynikało to z trudności kadrowych Policji. 

Radny M. Dąbrowski stwierdził, ze dyskusja winna iść w kierunku czy straż ma 
być czy też jej nie ma być. Jeśli Rada uzna, że ma być, to dopiero winna być 
dyskusja  nad  ilością  strażników.  Chciałby  znać  stanowisko,  na  piśmie 
Komendanta  Policji,  czy  Komendanta  Policji  na  temat  monitoringu.  Sprawą 
winna się zająć Komisja bezpieczeństwa, która jest merytoryczną zna komisją. 

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  przychyla  się  do  wypowiedzi  pana 
Oświecimskiego  dot.  likwidacji  Straży.  Jeśli  zostanie   2  strażników  to  nie 
spełnią  swojej  funkcji,  aby  straż  funkcjonowała  dobrze  musi  być  7  etatów. 
Opinia Komisji Rewizyjnej preferowała stan w Straży 5 etatów, ale przy tym 
stanie  zatrudnienia  nie  wzięto  pod  uwagę  zwolnień  lekarskich  i  urlopów 
pracowników.   Osobnym tematem jest  zastanowienie  się  czy  Gminę  stać  na 
zatrudnienie 7 strażników. Może pójść  w stronę monitoringu miasta. 

Pan M. Gawrych stwierdził, że policja jest od bezpieczeństwa a Straż Miejska 
od porządku.  Według jego opinii należy zwiększyć ilość etatów w Straży, co 
będzie gwarantem porządku w mieście. 

Ad 8.       Wolne wnioski. 
Radny Sebastian Kęciński wnioskuje o wprowadzenie na posiedzeniu Komisji 
Gospodarczej tematu dot. ulicy Kościuszki a św. Ambroży. Temat ten wstępnie 
już  był  poruszony  na  sesji.  Na  komisji  Gospodarczej  należy  to  dokładnie 
omówić, gdyż niektórym św. Ambroży nie leży jest bardzo dużo pytań. Ulica 
Kościuszki jest to centrum naszego miasta.

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  nic  nie  wyjdzie  jeśli  temat  ul.  Kościuszki 
będzie poruszony na sesji,  zaprasza na spotkanie z projektantem, tam można 
składać uwagi i pytania. 

Radny S. Kęciński stwierdził, że nie chce sobie zarzucić, że ten temat nie został 
poruszony,  jest  to  temat  bardzo  ważny.   Być  może  na  komisji  zobaczymy 
koncepcję  projektanta,  były  już  opracowane  wcześniej  dwie  koncepcje. 
Wnioskuje  o  przeanalizowanie  na  komisji  tematu   remont  ul.  Kościuszki, 
aktualny stan projektowy i    św. Ambroży. 
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Radny M. Dąbrowski wnioskuje o zamontowanie świateł na skrzyżowaniu ulic 
Broniewskiego i  Mickiewicza. Prośbę swoją uzasadniał, że drogą tą porusza się 
bardzo dużo dzieci, którzy idą do szkoły. 

Ad 9.       Zakończenie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia   Przewodniczący  komisji 
zamknął posiedzenie. 

Protokółowała Zastępca Przewodniczącego komisji
Maria Boduszek Marek Dąbrowski 
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