
Protokół  Nr 40 /14

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z  dnia 17 września
2014 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło się  w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki
w godzinach    od  11:00  do  12:30 

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:

a)  pani Agnieszka Ciemachowska – kierownik  Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki,
c)  pan Jacek Kowalski- inspektor  Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca  komisji  J.  Durejko przywitała  członków  komisji  i  zaproszonych
gości. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu   nr 39/14  z  30.07.2014 r. 
3. Program opieki nad  zwierzętami bezdomnymi- wypracowanie opinii komisji.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Wnioski do budżetu na 2015 r.
6. Sprawy wniesione do komisji.
7.Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad 2)  Zatwierdzenie protokołu   nr 39/14  z  30.07.2014 r. 
Przewodnicząca komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie
protokołu   przez głosowanie i  zapytała czy są uwagi. Uwag nie wniesiono.
Protokół  nr 37/14 z dnia   30.07.2014 r., został  przyjęty  w głosowaniu : za- 6,
przeciw -  0, wstrzymujących  się -  0.

Ad  3)  Program opieki  nad   zwierzętami  bezdomnymi-  wypracowanie  opinii
komisji.

Radna J.  Durejko poprosiła o  wyjaśnienie przedłożonego ww. projektu Programu
panią A. Ciemachowską.
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Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, program jest opracowany w innej formie, prosi aby
wczytać  się  ww   treść   merytoryczną  a  nie  wiązać  się  z  jego  szatą   graficzną
ponieważ  w  poniedziałek  ma  się  ukazać  rozstrzygnięcie  sądu  administracyjnego
który  dotyczy  uchwalania  programów.  Nasza  pani  radca  prawna  sugeruje   aby
wstrzymać się do poniedziałku kiedy ukaże się rozstrzygniecie ponieważ tam mają
być   pokazane te punkty, które mają być w programie i  forma ( czy zapisujemy
w  paragrafach czy ustępach).   Teraz mamy obszerny wstęp,  jest  analiza sytuacji
aktualnej   (  jaka  jest  populacja  tych  psów  na  terenie  Trzcianki,  ile  mamy
w schronisku), prawdopodobnie te dane w programie nie  będą ujęte  a będzie to
przeniesione  ewentualnie do  uzasadnienia.  Jeśli chodzi o część merytoryczną tego
programu, to w  większej części bazowaliśmy na tym, co już nam przyjęto i wiemy,
że  funkcjonuje  schronisko  i  jakie   ma  zadania.   Schronisko oprócz  wyłapywania
i utrzymywania tych zwierząt czipuje, przeprowadza sterylizację, kastrację, eutanazję
i  usypianie  ślepych miotów i  to  się  sprawdza,  tak  samo  sprawa zgłaszania  tych
zwierząt do wyłapywania. Ten system, który został wypracowany przez lata sprawdza
się np. zwierzęta bezdomne zgłaszane są do Urzędu, jedzie Straż Miejska sprawdza,
sporządza  notatkę  i  wtedy   jest  zgłoszenie.  Zgłoszone   w poprzednim programie
zadanie  polegające  na  sterylizacji  i  czipowaniu  psów  i  kotów  dla  właścicieli
prywatnych sprawdza się  ale mieliśmy  za mało na ten cel środków  finansowych
a zapotrzebowanie jest duże. Wiemy, że ludzie  chętnie podejmowali  działania dot.
sterylizacji  natomiast  do  czipowania  trzeba  zachęcać.  Nasz  wojewoda  w  tym
programie tego nie uchylił a my w tym programie nie proponujemy i podejmiemy
odrębną  uchwałę  ponieważ  ustawodawca  wskazał  wyraźnie,  że  usypianie
i  sterylizacja  jest   w  schronisku.   To  nie  jest   w  schronisku  i  dotacja  udzielana
z budżetu, chcemy to robić, po iluś latach to przyniesie efekty. Dopisany został punkt
dot.  edukacji  zgodnie  z   uwagami  Komisji   Bezpieczeństwa  Sportu,  Turystyki
i Promocji. Zachęcamy do czipowania i sterylizacji. Wskazujemy te same miejsca,
jeśli  chodzi  o  zwierzęta  gospodarskie,  proponujemy  w  finansowaniu  programu
dopisać usuwanie ślepych miotów ( częste przypadki kotów i psów). Na  Komisji
Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji była szeroka dyskusja nt.  udzielania
pomocy dzikim  zwierzętom, które uległy  wypadkowi. Takiego zapisu w programie
nie może być, ponieważ tę kwestię reguluje odrębna ustawa. Zwierzę dzikie nie może
być  bezdomnym  z  samej  definicji  i  bezdomnym  nie  będzie.  Problem  jest
z wykonawstwem ustawy dot. dzikich zwierząt. Ustawa  wyraźnie  wskazuje, jeżeli
jest zwierzę ranne ( takie zwierze  generalnie nie przeżyje) to  decyzję podejmuje  o
skróceniu  cierpień  :  burmistrz  czy  pracownik  Urzędu.  Decyzję  taką  podejmuje
Policja, Straż Miejska jeśli ma pozwolenie na broń, czyli służby mundurowe, które
mają pozwolenie na broń, członkowie koła łowieckiego, organizacje, które działają
na rzecz ochrony zwierząt, weterynarz i to są  osoby, które mogą podjąć decyzję.
Wykonać   czyli  skrócić   cierpienie   też  może  weterynarz  przez  podanie  leku
usypiającego ale też  może być osoba, która ma pozwolenie na broń lub odstrzał i nie
ma  znaczenia  jak  jest  to  broń.  Często  zdarza  się,  że  Policja  stoi  nad  rannym
zwierzęciem i  wydzwaniają a sami mogą skrócić  cierpienie tego zwierzęcia i nawet
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powinni ponieważ w tym momencie łamią prawo. Jeśli  jest  zwierzę padłe np.  na
drodze,  to sprzątnąć powinien dany  właściciel  drogi, jeśli jest w lesie to może to
zostać dla innych zwierząt ( lisy, kruki). Podobna sytuacja jest np.  z bocianami, jak
jest padłe zwierzę  w gnieździe, to powinno  tam zostać a jak komuś przeszkadza to
musi wystąpić do RDOŚ o zezwolenie.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z  przedłożonym   Programem   opieki  nad   zwierzętami  bezdomnymi.  Członkowie
komisji przyjęli część merytoryczną poprzez głosowanie: za-6, przeciw-0, wstrzymało
się -0. 

Ad 4)  Analiza materiałów na sesję.

 Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

a)  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/256/13  Rady
Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Trzcianka
na  stałe  obwody  głosowania,  ustalenia  ich  numerów  i  granic  oraz  siedzib
obwodowych komisji wyborczych;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

b)   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  LIV/360/13  13  Rady
Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013  r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

c) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 13 Rady Miejskiej
Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013   r.  w  sprawie  określenia  oświatowych
jednostek budżetowych,  które  gromadzą dochody na wydzielonym rachunku,
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

d)   projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania jednostki OSP
Siedlisko z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego średniego GBA;
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Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.   pozytywnie
zaopiniowała  projekt  uchwały poprzez głosowanie: za-6, przeciw- 0,  wstrzymało
się -0.

e) projekt uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

f)  projekt  uchwały w sprawie  obciążenia nieodpłatną służebnością gruntową
działki nr 2185 w Trzciance;

Pani A. Ciemachowska  wyjaśniła sprawa dotyczy budowy ścieżki  pieszo-rowerowej
do cmentarza w wyniku tego  działka prywatna   straciła  dostęp  do drogi. Teraz ma
dostęp od strony os. Kasprowicza poprzez  stanowienie służebności  na naszej działce
a jak by była odpłatna służebność, to nie trzeba zgody  Rady ponieważ to ma być
nieodpłatna służebności w związku z naszą budową i tutaj musi być zgoda Rady aby
taką służebność  ustanowić.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

g)  projekt  uchwały  w  sprawie   miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wieleńskiej.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  wsi  w  dniu  17  września  2014r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

Ad 5)  Wnioski do budżetu na 2015 r.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi  na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r.
zgłosiła następujące wnioski do budżetu na 2015 r :

1. Komisja  wnioskuje  o  wprowadzenie  dotacji  dla  Rejonowego  Związku  Spółek
Wodnych zgodnie z  przedstawionym harmonogramem prac  na kwotę 155 tys zł.
Wniosek został  przyjęty w głosowaniu: za-6, przeciw-0, wstrzymało  się-0.

2. Uwzględnić  termomodernizację  szkół  wiejskich  we  wsiach:  Przyłęki,  Rychlik
i Biała.

3. Wykonanie profilowania i utwardzenia  dróg gruntowych gminnych.

4. Budowa  dróg gminnych oraz chodników na terenach wiejskich.
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5. Doświetlenie wsi  sołectw, zgodnie zw złożonymi wnioskami.

6.Oczyszczenie i odtworzenie istniejących rowów przy drogach gminnych- 50 tys zł.
Wniosek został  przyjęty w głosowaniu: za-6, przeciw-0, wstrzymało  się-0.

7. Wykonanie nowych ogrodzeń placów zabaw  w poszczególnych sołectwach.
 

8. Remont toalet w Szkole Podstawowej we wsi Biała. W  Szkole Podstawowej we
wsi Przyłęki, wykonanie:  nowego szamba, remont  toalet,   wymiana   okien na
korytarzu  budynku  oraz  ocieplenie  budynku.  W  załączeniu  wniosek    z  dnia
15.09.2014 r. ( wpłynęło do Urzędu 17.09.2014 r.)  Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi „Przyjaźń” i Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Przyłękach oraz opinia Komisji
Środowiska  i Rozwoju Wsi z 17.09.2014 r.

9.Wykonanie podłogi  w sali wiejskiej w Niekursku.

10.Wykonanie   tablic   kierunkowych   z  numeracją   domów  (od..  do)
w poszczególnych wsiach.

11. Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kępie.

12. Doprowadzenie  wody do Kępa 23 ( Leśny Dworek).

13.  Remont  dwóch przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej  nr  178
w m. Sarcz.

14. dofinansowanie klubu sportowego  „Iskra Runowo” w kwocie  15 tys zł.

15.  Remont budynku po remizie we wsi Biernatowo.

16.  Budowa wiaty przystankowej   w Niekursku (  Leśniczówka),  Siedlisko (  były
PGR),  Biernatowo (   osiedle  domków przed wsią)  oraz  w innych miejscach  po
konsultacji z dyrektorami  szkół.

17. Odwodnienie świetlicy Caritas w Nowej Wsi.

Ad  6)  Sprawy wniesione do komisji.
 Członkowie komisji analizowali  pismo z dnia 15.09.2014 r. ( wpłynęło do Urzędu

17.09.2014r)   Zarządu  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  „Przyjaźń”  oraz  Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Przyłękach o pozytywne  rozpatrzenie wniosku dotyczącego
wykonania szeregu  napraw:  określenia  stanu technicznego szamba ( wymiany),
remontu  toalet  dla  uczniów  (   wymiana    armatury   i  glazury),   wymiana
zniszczonych okien oraz docieplenie budynku szkolnego.
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Przewodnicząca komisji odczytała treść prośby.

Opinia komisji:
Komisja  Środowiska i  Rozwoju Wsi   na posiedzeniu w dniu 17 września  2014 r.
pozytywnie rozpatrzyła  wniosek  Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń”
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyłękach.  Wszystkie wnioski, które zostały
ujęte w piśmie zgłosiła jako wniosek komisji do  planu  budżetowego na rok 2015.
Komisja prosi o  100% wykonanie powyższego wniosku.

Ad 7) Wnioski komisji.

 Komisja  nie wniosła nowych wniosków.

Przewodnicząca  komisji   poinformowała  członków  komisji,  że  podsumowanie
Dożynek  Gminnych  2014  r.  będzie   na  następnym posiedzeniu  komisji  na  które
należy zaprosić panią dyrektor TDK.

 
Ad 8)  Zamknięcie posiedzenia.

W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodnicząca
komisji  ogłosiła  zamknięcie    posiedzenia.
    
            
      Protokolant    Przewodnicząca komisji  

           
   Danuta Komarnicka      Jadwiga Durejko 
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