
P r o t o k ó ł  Nr 32/13

z posiedzenia Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2013 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w  godzinach od 1100 do  1415.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pan Mariusz Rozpłoch Komendant Straży Miejskiej Trzcianki,
4) pani Agnieszka Ciemachowska Kierownik referatu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie  otworzyła  Przewodnicząca  komisji  Jadwiga  Durejko  witając 
wszystkich  członków  komisji,  a  następnie  zaproponowała  zmianę  porządku 
posiedzenia na wniosek pana R. Rozpłocha polegającą na przeniesieniu punktu 
5) Sprawy skierowane do komisji jako punkt 3 porządku posiedzenia. 
Radni  nie  mieli  uwag  do  ww.  zmiany.  Porządek  posiedzenia  przyjęto  
w głosowaniu:  za  5,  przeciwko 0,  wstrzymało  się  0  (jednogłośnie).  Radny  
W. Kilian spóźnił się i brał udział w posiedzeniu od punktu 3.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 30/13  z  dnia 11 września 2013 r.
3. Sprawy skierowane do komisji:

a)  notatka  służbowa  SM.5520.5.49.2013.MR  z  29.10.2013  r.  z  kontroli 
targowiska miejskiego w Trzciance;

b) opinia radcy prawnego S. Góralnik-Piechoty z 13.11.2013 r. nt. możliwości 
wprowadzenia zakazu hodowli norek na terenie gminy.

4. Wypracowanie opinii Komisji do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2014 
     rok. 
5. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
6. Realizacja wniosków komisji.
7. Wnioski komisji.  



8. Zamknięcie posiedzenia.
Radni nie mieli uwag. 
Ad 2) Zatwierdzenie protokołu Nr 30/13 z  11 września 2013 r.
Radni  nie  mieli  uwag.  Protokół  nr  30/13  z  11  września  2013  r.  przyjęto  
w głosowaniu: za 5,  przeciw 0, wstrzymało się 0.

Ad 3a) Komisja  zapoznała  się  z  notatką służbową SM.5520.5.49.2013.MR  
z 29.10.2013 r. z kontroli targowiska miejskiego w Trzciance.

Pan M. Rozpłoch omówił wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzając między 
innymi, że kontrole targowiska przeprowadzono 25.10.2013 r. pod kątem prawi-
dłowości  pobierania opłat  na targowisku.  W jego ocenie  inkasent targowiska 
praktycznie we wszystkich przypadkach pobierał za małą opłatę targową, czyli 
tą, która w większej części wpływa do Urzędu. Opłata targowa wynosi zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej 18 zł za m2, a za kolejne rozpoczęte 2m2 opłata wzra-
sta o 9  zł, powyżej wzrasta o 4,50 zł. We wszystkich badanych przypadkach 
opłata nie była pobrana zgodnie z uchwałą. Mierząc stoiska dopłata wychodziła 
w granicach 163 zł, 102 zł, 220 zł, 78 zł. Administrator pobiera praktycznie za 
2m2, natomiast może pobierać jeszcze inne opłaty tzw. eksploatacyjne. Opłata 
eksploatacyjna przeważ niepobierana jest w kwocie 21 zł lub w dwukrotnie po 
21 zł. W przepisach lokalnych nie jest sprecyzowane dokładnie od czego opłata 
eksploatacyjna jest liczona. Pobierana jest również rezerwacja, na co targujący 
nie mieli kwitariuszy, a jeżeli mieli to nie miały one bez numeru i daty. 
Zdaniem Komendanta opłata targowa jest dość dużo, dlatego dzierżawca pobie-
ra mniejszą, natomiast pobiera inne opłaty i należałoby przeprowadzić konkret-
ne zmiany i uporządkowane opłaty, bo nawet trudno jest skontrolować miejsce 
targowe (pomierzenie zajętego miejsca targowego). Ponadto należałoby ustalić 
kwestie  samochodów przywożących  towar  na  targowisko,  które  powinny  po 
rozładunku opuścić teren targowy. Dokonano również pomiarów pawilonów tar-
gowych o czym pisano w notatce.  Pierwsza kontrola była w okresie letnim  
w czerwcu, z której również sporządzono notatkę służbową. Sytuacja wówczas 
była podobna, tj. wielkość zajętego miejsca na targowisku nie było adekwatna 
do opłaty. Należałoby pomyśleć o kompleksowych zmianach. 



Przewodniczących Komisji podziękowała Komendantowi za informację, nato-
miast radnym zaproponowała dyskusję nt. targowiska przy omawianiu projek-
tów uchwał w punkcie 5.  

Ad 3b) Komisja zapoznała się z opinią radcy prawnego S. Góralnik-Piechoty  
z 13.11.2013 r. nt. możliwości wprowadzenia zakazu hodowli norek na terenie 
gminy. Opinia radcy prawnego w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  w związku  z  pojawiającymi  się 
wnioskami o uruchomienie hodowli norki w obszarze geodezyjnym Nowej Wsi 
wystąpiła o opinię prawną nt. możliwości wprowadzenia zakazu hodowli norek, 
jako gatunku obcego i inwazyjnego, na terenie całej gminy Trzcianka, gdyż są 
również informacje o próbach wprowadzenia takiej hodowli w okolicy Dłużewa. 
Przypomniała,  że  mimo  działań  wcześniejszych  i  informacji  z  Ministerstwa 
Ochrony Środowiska,  że  pojawiły  się  wnioski  wprowadzenia  takiego zakazu 
ustawowo,  w wyniku  działań  środowisk  futrzarskich  wniosek  ten  wycofano. 
Zwróciła uwagę, że zarówno w mediach są informacje, że jest to kolejny rynek 
pracy, podatki i takie działania, jakie podejmują przeciwnicy norek są źle odbie-
rane. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby przyjąć na najbliższej sesji stano-
wisko w sprawie wystąpienia do Sejmu i Senatu RP o zmiany w zapisach prawa, 
aby norka amerykańska nie była zwierzęciem gospodarskim. 
Po dyskusji sformułowano poniższy wniosek:
Komisja po dyskusji nad problemami i skutkami dla środowiska, wynikającymi 
z  hodowli  norki  amerykańskiej,  wnioskuje  do  Burmistrza  Trzcianki  
o przygotowanie na najbliższą sesję  Rady Miejskiej  projektu stanowiska 
Rady  w sprawie wystąpienia do Sejmu i  Senatu RP i Ministerstwa Ochrony 
Środowiska oraz parlamentarzystów z naszego rejonu o podjęcie działań celem 
zmiany przepisów prawnych polegających na wyłączeniu norki amerykańskiej 
z  wykazu  zwierząt  gospodarskich  włączenie  do  listy  gatunków  obcych  
i inwazyjnych. 
Wniosek komisja przyjęła jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

Ad 4) Wypracowanie opinii Komisji do projektu budżetu gminy Trzcianka na 
2014  rok. 



Komisja zapoznała się z projektem budżetu gminy Trzcianka na 2014 r. oraz  
z  informacją  Burmistrza  Trzcianki  FN.3020.8.2013.BN  z  19.11.2013  r.  
o wnioskach zgłoszonych do projektu budżetu. Kopia ww. pisma w załączeniu.  

W dyskusji nad projektem głos zabrali:

Radny A. Moszyński  podkreślił,  że wieś Pokrzywno jest  zupełnie pomijana  
w  budżecie  gminy.  Od  10  lat  wniosek  o  trzy  lampy  jest  niemożliwy  do 
realizacji. Sam wnioskuje o nie już od 6 lat. 
Ponowił wniosek o ujęcie w budżecie 2014 r. zadania dot. uruchomienia trzech 
punktów świetlnych  w Pokrzywnie  przy  świetlicy  wiejskiej  uzasadniając,  że 
montaż  lamp  jest  ważny  ze  względów  bezpieczeństwa.  Brak  światła 
uniemożliwia  najmłodszym  korzystanie  ze  świetlicy,  ale  i  bezpieczeństwo 
starszych jest również zagrożone. Mimo wprowadzenia środków w 2013 r. na 
projekt techniczny zadanie nie było realizowane. 

Radna M. Fidos zwróciła uwagę na konieczność naprawy podłogi w świetlicy 
wiejskiej w Niekursku oraz o konieczne naprawy, może w ramach gwarancji po 
wykonawczej remontu. 

Radny J. Durejko zwróciła uwagę na konieczność zakupu nowego samochodu 
strażackiego bojowego dla OSP w Siedlisku. Wniosek w tej sprawie składała nie 
tylko osobiście, ale i z takim wnioskiem zwracała się OSP w Siedlisku - kwota 
264.000 zł. Jest to ważna sprawa, ale nie ma zrozumienia dla potrzeb OSP, bo 
mamy straż zawodową, ale to nie jest tak do końca, bo teren do obsługi jest 
bardzo duży. OSP podejmuje działania, kiedy straż zawodowa jest zajęta inną 
akcją, a w Siedlisku były już problemy z działaniem istniejącego pojazdu, który 
po prostu jest stary i zniszczony. 

Radna J. Durejko ponowiła wniosek o rozpatrzenie możliwości przeznaczenia 
środków  w  budżecie  na  zakup  pojazdu  bojowego  średniego  dla  OSP  
w Siedlisku. Dodała, że w 2014 r. ma być również możliwość dofinansowania 
tegoż zakupu, a jest to sprawa bezpieczeństwa. 

Radny M. Wydarty wnioskował o punkty świetlne, o które wnioskują od 5 lat na 
ul. Dolne i Górne Podwórze w Białej. Dodał, że w budżecie zapisano w kwocie 



117.000 zł środki na likwidację kolizji energetycznych Reymonta oraz budowę 
oświetlenia  na  rondzie  „Solidarności”  i  proponował,  aby  ze  środków  na 
oświetlenie  ronda  wykonać,  chociaż  niewielkie  zadania  na  wsiach.  Jakoś 
podzielić te pieniądze na poszczególne wsie. Dodał, że w Białej należy jedynie 
podwiesić lampy, jest słup i linia energetyczna. 
Radny M. Łuczak zwrócił uwagę na konieczność zamontowania trzech punktów 
świetlnych w Siedlisku przy drodze w kierunku osiedla byłych PGR

Radna  J.  Durejko  uzupełniła,  że  konieczne  jest  również  oświetlenie  przy 
wjeździe  do  Siedliska  od  strony  Trzcianki  przy  przystanku  na  żądanie  lewa 
strona. 

 W  wyniku  dyskusji  nad  potrzebami  w  zakresie  oświetlenia  Komisja 
wnioskowała o zaplanowanie wykonania w 2014 r. następujących punktów 
świetlnych:

1) dwa punkty przy świetlicy wiejskiej) w Pokrzywnie (kierunek PGR);
2) dwa punkty przy drodze do zabudowań byłego PGR w Siedlisku;
3) jeden punkt w Białej przy drodze Gorzelnianej (koło Ankaru);
4) jeden punkt na ul. Górne Podwórze;
5) jeden punkt na os. Osiniec (trzy domki);
6) dwa punkty w Siedlisku przy drodze w kierunku osiedla byłych PGR;
7) jeden  punkt  przy  wjeździe  do  Siedliska  (wybudowanie)  od  strony 

Trzcianki, przy przystanku na żądanie.
Wniosek komisji został przyjęty przez aklamację. W posiedzeniu uczestniczyło 
w tym momencie 6 radnych. 
Komisja wnioskowała o rozpatrzenie możliwości zakupu samochodu bojowego 
średniego dla OSP w Siedlisku (kwota 264),  jako sprawy pilnej i niezbędnej  
w zakresie bezpieczeństwa. 
Wniosek komisji przyjęto w głosowaniu: za 5, przeciw  0, wstrzymujących 1. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na dochody zaplanowane w budżecie 
z tytułu podatku rolnego (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 208/13). Zwróciła 
uwagę,  że  podatek  rolny  przyjęto  w  wysokości  zaplanowanej  na  2013  rok. 
Natomiast  utrzymanie  stawki  ogłoszonej  w  komunikacie  Prezesa  GUS  
z  18.10.2013  r.  pozwoli  na  wprowadzenie  dodatkowych  zadań,  o  które 
wnioskowali mieszkańcy. Dochody z tego tytułu wyniosą 300.000 zł. 



Prosiła radnych o opinię w tej sprawie. Radni stwierdzili, że cena żyta spadła, 
ale jest to i tak dwa razy więcej niż obowiązywało w 2013 r. tj. 36,00 zł. Radna 
J. Durejko przedstawiła uchwałę z ubiegłego roku i poinformowała, że obecnie 
cena ogłoszona przez GUS to 69,28 zł. 

Radny M. Łuczak zaproponował, aby pozostawić podatek rolny obliczany wg 
ceny żyta 36 zł, 00 dt, czyli utrzymać na poziomie tego roku. 

W  związku  z  powyższym  Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  radnym 
poniższy wniosek:
Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  na  najbliższą  sesję  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  projektu  uchwały  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta 
przyjmowanej  jako  podstawa  obliczenia  podatku rolnego  na  obszarze  gminy 
Trzcianka na 2014 rok, w której będzie obniżona ogłoszona cena GUS 69,28 za 
dt do ceny 36,00 zł za dt. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

Następnie Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, aby przy realizacji budżetu 
w 2014 r. dopilnować remontu drogi gminnej w Siedlisku w kierunku PGR.
Komisja zwróciła się z pytaniem czy w ramach środków zaplanowanych na 
oznakowanie ulic 70.000 zł  są  zaplanowane wydatki  na tablice informacyjne 
posesji mieszczących się na wybudowaniach i tablice miejscowości. 
Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała,  aby  ze  środków na  profilowanie 
dróg gminnych zaplanowanych w kwocie 150.000 zł przenieść kwotę 50.000 zł 
do  zadania  zakup  materiałów  do  profilowania.  Sołectwa  poradzą  sobie  
z  utwardzeniem  dróg  gminnych,  jeżeli  będą  mieli  materiał,  natomiast 
profilowanie daje krótkotrwałą poprawę. 

Przewodnicząca  komisji  przywitała  Burmistrza  Krzysztofa  Czarneckiego,  
a następnie poinformowała, że Komisja proponuje wniosek, aby ze środków na 
profilowanie  dróg  gminnych  zaplanowanych  w kwocie  150.000  zł  przenieść 
kwotę  50.000  zł  do  zadania  zakup  materiałów  do  profilowania.  Dodała,  że 
bardziej sprawdzi się zakup materiałów niż samo profilowanie. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że w tym roku zakupiono materiały tylko dla 
tych  rad  sołeckich,  które  takie  zapotrzebowanie  złożyły.  Jeżeli  ma  być 



utrzymany ten  system profilowania  to  proponuje,  aby pozostawić  na  ten  cel 
120.000 zł. 

Radna J. Durejko zmodyfikowała wcześniejszy wniosek komisji aby ze środków 
na profilowanie dróg gminnych zaplanowanych w kwocie 150.000 zł przenieść 
kwotę 30.000 zł do zadania zakup materiałów do profilowania. Ww. wniosek 
komisja przyjęła przez aklamację. 
Poinformowała  Burmistrza,  że  Komisja  wnioskowała  o  przygotowanie  na 
najbliższą  sesję  projektu uchwały dot.  obniżenia  ceny żyta przyjmowanej  do 
obliczenia podatku rolnego.

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  założono  w  projekcie  budżetu 
dochody w wysokości roku 2013, ale może dobrze byłoby ustalić 40 zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem do Burmistrza czy w ramach 
środków zaplanowanych na oznakowanie ulic 70.000 zł są zaplanowane wydatki 
na tablice informacyjne posesji mieszczących się na wybudowaniach i tablice 
miejscowości.

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  byłyby  takie  możliwości,  jeżeli 
wandalizm dot. niszczenia znaków utrzyma się na takim poziomie, a planuje się 
takie  zabezpieczenie,  aby  zniszczeń  było  jak  najmniej  to  będą  środki  na 
oznakowanie. 

Radna j. Durejko wnioskowała o zwiększenie budżetu TDK o kwotę 6.000 zł 
z przeznaczeniem na wynagrodzenie, na umowę zlecenie, dla instruktora chóru 
„Malwy” z Siedliska, który obchodzi w tym roku pięciolecie istnienia.

Następnie radna J. Durejko poinformowała Burmistrza o wniosku komisji dot. 
zakupu samochodu dla OSP w Siedlisku. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  nie  jest  to  możliwe  w  tym  roku. 
Proponował realizować to etapami i w tym roku przygotować OSP w Siedlisku 
lokalowo. Komendant otrzymał tzw. „zielone światło” na rozbudowę, ale trzeba 
wykonać  jedną  rzecz.  W  kolejnym  roku  budżetowym  zaplanowałoby  się 
samochód. 



Radna J. Durejko argumentowała, że jest to kwestia bezpieczeństwa. 

Burmistrz K. Czarnecki uzupełnił, że nie zna stanu technicznego tego pojazdu, 
ale  naprawa w ciągu roku jest  tańsza  od zakupu nowego.  Jeżeli  udałoby się 
dokonać  planowanej  w  ciągu  roku  sprzedaży  to  w  ciągu  roku  udałoby  się 
pozyskać środki albo na inwestycje, albo zakup. 

Radna J. Durejko poinformowała, że do końca kwietnia należy złożyć wniosek 
wraz z uchwałą Rady o zaplanowaniu tych środków i zaliczka 50.000 zł. Takie 
jest zabezpieczenie wniosku. Obecny samochód jest w tragicznym stanie i nigdy 
nie wiadomo czy dojedzie na miejsce pożaru. 

Burmistrz K. Czarnecki potwierdził, że jest, za ale nie ma na to środków. 

Radna  J.  Durejko  zwróciła  uwagę,  że  nie  widziała  środków  w budżecie  na 
remont remizy OSP w Siedlisku. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  należy  najpierw określić  warunki  
i  wykonać  projekt  techniczny,  natomiast  pan  Białkowski  otrzymał  „zielone 
światło”,  aby  iść  w  tym  kierunku.  Ponadto  są  sygnały  od  Komendanta 
Powiatowego, że potrzeba jest dużo sprzętu pożarniczego. 

Radna J. Durejko stwierdziła, że biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie względy 
bezpieczeństwa musiałby być zakupiony nowy samochód, bo obecny psuje się 
cały czas i nigdy nie ma pewności, że dojedzie. 

Pani M. Fidos zwróciła uwagę, że na wsiach stoją puste budynki po szkołach. 
W Niekursku jest 8 dzieci i utrzymuje się cały budynek. 

Burmistrz  wyjaśnił,  że  budynek  w Niekursku  zostanie  przejęty  przez  referat 
Budynków Komunalnych, a dyrektor Przedszkola będzie płacić za użytkowanie 
pomieszczenia, nie użytkując całego budynku. W kolejnym roku, kiedy wejdzie 
obowiązek nauki dzieci 6 letnich może okazać się, że nie będzie tak mało dzieci, 
że oddział ulegnie likwidacji. 



Przewodnicząca komisji poinformowała Burmistrza, jakie wnioski dot. punktów 
świetlnych na wsiach sformułowała Komisja w pierwszej części posiedzenia. 

Burmistrz wyjaśnił, że odbyło się spotkanie z Dyrektorem technicznym firmy 
„Eneos” z Poznania na temat kompleksowego zadania polegającego na obsłudze 
szkół  i  punktów indywidualnych.  Gminie  byłoby łatwiej,  taniej  zlecić  jednej 
firmie  zaprojektowanie  systemu  podłączenia  oświetlenia  do  poszczególnych 
punktów. Będą rozmowy na ten temat. Działania są zmierzają do tego, aby firma 
przejęła  zadanie  pod  względem projektowym,  wykonawczym i  podłączenio-
wym. 
Rozwiązaniem, które wymaga tylko pozwolenia na budowę to postawienie lamp 
solarowych. Koszt jednej lampy 20.000 zł. 
Radna  J.  Durejko  poinformowała  również  Burmistrza  o  wniosku,  jaki 
sformułowała  Komisja  na  początku  posiedzenia  w  sprawie  hodowli  norek 
amerykańskich. 

Ad 5)  Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
Komisja kolejno zapoznała się z projektami uchwał:

a) Projektem  uchwały  w  sprawie  określenia  oświatowych  jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

b) Projektem uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 
rok”.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska. 

c) Projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.



d) Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/220/12 Rady 
Miejskiej Trzcianki z 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  gminy  Trzcianka  na  lata 
2012-2015.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

e) Projektem  uchwały  w  sprawie  opłaty  targowej  pobieranej  na  terenie 
gminy Trzcianka.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

f) Projektem  uchwały  w  sprawie  lokalizacji  targowiska  miejskiego  
w Trzciance i ustalenia jego regulaminu.

Przewodnicząca Komisji odczytała zapisy regulaminu targowiska. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował  między  innymi,  że  nadzór  nad 
targowiskiem przejmie  Referat  Budynków Komunalnych.  Targowisko będzie 
podzielone na trzy strefy. W części gdzie znajduje się parking może odbywać 
się handel ze samochodu. Na pierwszej części handel będzie pod zadaszeniem, 
w drugiej będą ustawione pawilony handlowe.  

Komisja szczegółowo zapoznała się z zapisami regulaminu nie wnosząc uwag. 

g) Projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/263/13  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia 
„Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Trzcianka”.

Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  że  jest  to  drugi  projekt.  Wcześniej  radni 
otrzymali  inne propozycje. Radni muszą zdecydować, w który system należy 
wejść.  Obecne  zmiany  dotyczą  selektywnej  zbiórki  odpadów  poprzez 
wprowadzenie  zbierania  gniazdowego  na  wsiach,  natomiast  w  mieście  nie. 
Poprzednia  propozycja zmiany zakładała dla zabudowy jednorodzinnej odbiór 
w  systemie  gniazdowym.  Ponieważ  jest  problem  z  odbiorem 
biodegradowalnych  odpadów  pojawiania  się  określenie  odpadów  zielonych. 
Kolejna zmiana dotyczy zgłaszania odbioru biodegradowalnych, dla których był 



ustalony harmonogram, że będzie odbiór na telefon. Doprecyzowano minimalne 
wielkości  pojemników,  w  które  muszą  być  wyposażone  nieruchomości. 
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik będzie należało do mieszkańca, a nie 
gminy. Obecne pojemniki, które były w dzierżawie, a były w Kombudu, Hanusa 
czy Altvatera miały być wprowadzone do systemu i były wprowadzone, jednak 
gmina nie otrzymała na to dokumentów. Jeżeli takie dokumenty otrzymamy, to 
pojemniki  staną  się  własnością  gminy,  w  innym  przypadku  właścicielem 
pojemników będzie firma odbierająca. Wówczas trzeba będzie płacić tej firmie 
płacić czynsz dzierżawny.  Gmina kupiła pojemniki i są one w Kombudzie. Jest 
tylko problem z ich rozwiezieniem.  W poprzednim regulaminie  gmina  miała 
zakupić pojemniki, a w obecnym, że zakupuje właściciel nieruchomości. 

Radna J. Durejko wyjaśniła, że w poprzednim regulaminie była mowa o spłacie 
tych  pojemników w ramach  kwoty  płaconej  gminie.  Podejmując  tą  uchwałę 
ustalamy, że ten kto nie ma pojemnika będzie musiał za niego zapłacić. 

Uwag nie było. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 
za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

h) Projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/267/13  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie  ustalenia 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania  tych  odpadów  w  zamian  za  uiszczoną  przez 
właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

i) Projektem  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała na działce 
o nr ewid. 313/2.

Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

j) Projektem uchwały  w sprawie lokalnego programu rewitalizacji  miasta 
Trzcianki na lata 2013-2020.



Komisja zapoznała się nie wyrażając stanowiska.

Ad 6) Realizacja wniosków komisji.
Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedzi na wnioski Komisji począwszy 
od wniosku nr 152 z 9 lipca 2013 r. do wniosku nr 161 z 23.10.2013 r. Radni nie 
mieli uwag. 

Komisja  zapoznała  się  również  z  odpowiedzią  Komendanta  Straży  Miejskiej 
Trzcianki  SM.0003.12.2013.MR z 19.11.2013 r.  na  wniosek Komisji  nr  158. 
Odpowiedź na piśmie w załączeniu do protokołu. 

Ad 7) Wnioski komisji.  

Radni wniosków nie zgłosili. 

Ad 8) Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga 
Durejko zamknęła posiedzenie. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

     Protokolant Przewodnicząca Komisji

Marzena Domagała        Jadwiga Durejko 


