
P r o t o k ó ł   Nr  41/14

z    posiedzenia   Komisji    Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i   Promocji 
z  21 stycznia     2014 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali  nr 016 ( parter)  Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w  godz. od  15 00 do  godz.   17 :30    . 

W  posiedzeniu  uczestniczyli: 

1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną listą obecności;
 2) zaproszeni goście:

a)  pan Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki,
b) pani  Grażyna Zozula -Zastępca Burmistrza Trzcianki,
c)  pani  Agnieszka Ciemachowska - kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony  
Środowiska i Rozwoju Wsi  Urzędu Miejskiego Trzcianki,
d)  pan  Witold  Putyrski  -  kierownik  referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego Trzcianki,
e)  pani   Iwona  Moraczyńska  -Lilleng-  kierownik  referatu  Promocji,  Kultury 

i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki,
f) pan Jacek Kwapis- komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
g)  pan Leszek Kina- dowódca Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Trzciance.

Ad1 ) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie  otworzył  i  prowadził   Przewodniczący    Komisji  Bezpieczeństwa, 
Sportu, Turystyki i  Promocji - radny K. Oświecimski, witając wszystkich członków 
komisji  oraz  zaproszonych gości. Następnie   przedstawił   porządek posiedzenia 
i zapytał,  czy są   uwagi do porządku posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołów:  nr  39/13z 24.10.2013 r.  i  40/13  z  22.11.2013 r. 
4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
5.Targowisko  miejskie-realizacja  uchwały  o  opłacie  targowej  i  informacja 
o przebiegu przejęcia targowiska przez Urząd  Miejski Trzcianki.
6.  Informacja  o  przebiegu  przejęcia  mienia  przez  gminę  Trzcianka  po  likwidacji 
OSiR Spółka   z o.o. 
7. Sprawy wniesione do komisji:
a)   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/265/13  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości 
zamieszkałej,
b)   projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLI/264/13  Rady  Miejskiej 
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Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
8.Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
9. Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie posiedzenia. 

Ad 2)  Przyjęcie porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenie przyjęto przez aklamację.

Ad 3)  Przyjęcie protokołów:  nr  39/13 z 24.10.2013 r.  i  40/13  z  22.11.2013 r. 
Protokół  Nr 39/13 z dnia 24.10.2013 r. został poddany głosowaniu: za- 6, przeciw -0, 
wstrzymało się - 0.    
Protokół  Nr 40/13 z dnia 22.11.2013 r. został poddany głosowaniu:za-  6,  przeciw
- 0,wstrzymało się - 0.

Przewodniczący komisji   poinformował, że  kontaktował się z nim   pan Leszek Kina 
dowódca Jednostki  Ratowniczo- Gaśniczej  w Trzciance  ponieważ  ma konkretny 
problem i chciałby  przedstawić go  na komisji.

Pan   Jacek  Kwapis  zwrócił  się  z  prośbą   do  członków  komisji  o  przychylność 
w sprawie  uzyskania dofinansowania   na zakup kamery termowizyjnej  z uwagi na 
duży  koszt  tej  kamery  (  54  tys  zł  ).  Dalej  dodał,  że  od  2011  r.  wszystkie 
dofinansowania  idą   przez  Wojewódzki  Fundusz  Wsparcia   Państwowej  Straży 
Pożarnej i dokłada się do tego  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Komenda 
Wojewódzka  nie  kupuje  jednego  urządzenia  i   jest  to  przeprowadzane  w  drodze 
przetargu  i  ta  cena   jest  dużo  mniejsza.  W przypadku  zakupu  kamery  musimy 
dołożyć połowę kosztów. Chciałby aby w tym nowym roku ich wniosek rozpatrzyć 
pozytywnie.  Zakup  kamery  termowizyjnej  pomógłby  przy   gaszeniu  pożaru 
(  określenie  zarzewia  ognia),   określeniu   poziomu  substancji  w  zbiorniku 
metalowym, poszukiwaniu osób  czyli   poprawiłby  bezpieczeństwo  gminy. Dalej 
poinformował, że taka kamera jest już kupiona dla Czarnkowa i  przydałaby się  też 
dla Trzcianki.   Dalej szczegółowo wyjaśnił zasadę   zakupu kamery.

Pani  G.  Zozula  wyjaśniła,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  wypowie  się  w  sprawie 
dofinansowania  ponieważ musi skonsultować się w tej  sprawie  ze skarbnikiem 
gminy.

Radny  M.  Dąbrowski  zaproponował    aby do tej  kamery  dołożyły  się  wszystkie 
gminy z powiatu, ponieważ ta kamera służy całemu powiatowi.

Pan   Jacek  Kwapis  wyjaśnił,  że  w  ubiegłym  roku  była  zakupywana   kamera 
i  wszystkie gminy dołożyły się,  a tylko Trzcianka nie dofinansowała tego zakupu.
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Przewodniczący komisji  stwierdził  jeśli  jesteśmy w stanie   przekazać środki na 
wóz policyjny, to jesteśmy też w stanie przekazać środki na  Straż Pożarną zwłaszcza, 
że  Straż  Pożarna jest  bardziej  zaangażowana jeśli  chodzi  o  pomoc mieszkańcom. 
Należy zaznaczyć,  że Urząd jest  bardziej  wspierany przez Straż niż przez Policję 
i trzeba by sprawdzić ( przeanalizować ) jakie środki  przez te ostatnie lata poszły na 
Straż  a  jakie  na  Policję.  Sugeruje  aby  wniosek  skierować  do  Burmistrza 
o dofinansowanie zakupu kamery.

Pan   Jacek  Kwapis   dodał,  że  w  sprawie  dofinansowania  wystosowali  już 
odpowiedni wniosek.

Wniosek: komisja wnioskuje do Burmistrza Trzcianki  o  dofinansowanie zakupu  
kamery termowizyjnej dla  Straży Pożarnej w Trzciance. Wniosek został poddany  
głosowaniu : za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.   

Ad 4)  Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
Przewodniczący komisji zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie propozycji do 
planu pracy komisji na I półrocze roku 2014. 
Po krótkiej dyskusji ustalono następujący plan pracy komisji, jak poniżej.

 Styczeń
1.Analiza   realizacji  uchwały o opłacie targowej.
2. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
3. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Analiza realizacji procesu likwidacji  spółki OSiR.
2.Informacja Straży Miejskiej  Trzcianki  za rok 2013 oraz   plan  na  rok 2014.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Informacja i analiza przygotowania do sezonu letniego  obiektów sportowych na 
terenie gminy Trzcianka.
2.Realizacja programu JESSICA w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Informacja z  realizacji inwestycji  sportowych wynikających z zapisów budżetu 
gminy Trzcianka.
2.Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie Trzcianka.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
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4. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Informacja na temat stanu technicznego zabezpieczenia ratowniczego na gminnych 
kąpieliskach.
2.Informacja z przebiegu realizacji inwestycji związanych z bezpieczeństwem  gminy 
zgodnie  z  zapisami w budżecie.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Wypracowanie  opinii  w  sprawie  absolutorium dla  Burmistrza  Trzcianki  za  rok 
2013.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Plan pracy komisji   został przyjęty przez komisję w głosowaniu: za-7, przeciw-0, 
wstrzymało się-0.

Ad 5) Targowisko miejskie-realizacja uchwały o opłacie targowej i informacja 
o przebiegu przejęcia targowiska przez Urząd  Miejski Trzcianki.

Przewodniczący komisji poinformował członków komisji, że na komisję  wpłynęła 
informacja dot.  realizacji uchwały o opłacie  targowej oraz o przebiegu przejęcia 
targowiska  przez  Urząd  Miejski  Trzcianki  (  pismo  pana  Mariana  Patalasa- 
kierownika Referatu Budynków Komunalnych   z dnia  15.01.2014 r.).

Członkowie komisji zapoznali się z w. informacją.

Przewodniczący komisji poprosił panią G. Zozulę o omówienia ww. informacji.

Pani G. Zozula wyjaśniła,  że 3 stycznia 2014 r.   odbyło się spotkanie z osobami 
handlującymi na targowisku miejskim i osoby te chcą zmiany  polegającej na tym 
aby mogli  wjeżdżać  samochodami  na targowisko.  Wstępnie po  przeprowadzonej 
wizji  lokalnej  stwierdzono,  że  wjazd  tych  pojazdów  nie  będzie  kolidował 
w działalności handlowej targowiska  i  jak dotychczas nie  są   pobierane opłaty za te 
samochody  a  pobierana  jest  opłata  według  nowych  stawek.  Pracownik  Urzędu 
pobiera te opłaty i nikt nie skarży się, że ta opłata jest za wysoka. Uchwała Rady 
Miejskiej  przewidywała  ulgi  dla  osób,  które  handlują  codziennie  na  targowisku 
jednak Wojewoda  uznał,  że  nie  jest  to  w gestii  Rady  lecz  w gestii  Burmistrza 
i rozpatrywana indywidualnie ( opłata jest wnoszona a burmistrz może udzielić ulgę 
na   niewniesienie  tej  opłaty).  Obecnie  w  tej  sprawie  wraz  z  radcą  prawnym 
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rozpatruje się   inne możliwości rozwiązania tego problemu. Rozpatruje się też myśl 
przeniesienia  targowiska  pod  zadaszenie  czyli  zmiana  lokalizacji.  Z  uwagi  na 
przebudowę placu Pocztowego  rozpatruje się przeniesienie targowiska  po byłych 
budynkach SAPY koło dworca kolejowego.

Przewodniczący komisji K. Oświecimski  poinformował, że dziwi się dlaczego tak 
liczna komisja nie została poinformowana o tym spotkaniu i  żaden przedstawiciel 
komisji nie został zaproszony na  spotkanie. 

Przewodniczący  komisji  K.Oświecimski  przedstawił  uwagi  dotyczące   targowiska 
miejskiego i realizacji uchwały:
a)  niezaproszenie   przedstawiciela   Komisji   Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki 
i  Promocji ani   radnych na spotkanie 3 stycznia 2014 r.,
b)  stwierdził,  że  uchwała  dot.  opłaty targowej została uchylona  ze względu na 
zaproponowane w uchwale zwolnienie podmiotowe ( tego rada nie może udzielać),
c) brakuje kosztów funkcjonowania targowiska, kwota w wysokości 2700,2800 zł nie 
jest kwotą wiarygodną,
d) nie jest  odśnieżany na  czas i posypywany teren  targowiska (  np. o godz 8 
odśnieżanie i posypywanie),
e) w sprawie opłaty targowej zdania są podzielone w tym zakresie, jedni mówią, że 
jest dobrze inni, że  są opłaty za wysokie),
f) stwierdził, opinia jest taka, że wcześniejsza obsługa targowiska była zdecydowanie 
lepsza niż obecnie ( wszystko było robione kompleksowo a teraz nie ma koordynacji 
poza zbieraniem opłat).

Radny  M.  Dąbrowski  podkreślił,  że  obecna  opinia  w  sprawie  funkcjonowania 
targowiska jest niekorzystna ( zbiera się tylko pieniądze i nic więcej).

Radna J.  Pokaczajło  dodała, że zgadza się z przedmówcami stwierdziła, że  jeśli 
chodzi o sprzątanie to trochę było lepiej- wcześniej,  natomiast jeśli chodzi o koszty 
-opłaty, to różnie  jest to odbierane i  handlujący liczą na to  spotkanie następne.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, po 2-3 tygodniach trudno określić jakie są  koszty 
ponieważ pewne rzeczy wynikają z eksploatacji i  dane te będą znane pod koniec 
miesiąca, najlepiej w lutym br.

Przewodniczący  komisji  K.  Oświecimski  wnioskuje  aby  na  następne  posiedzenie 
komisji przedstawić  koszty  dotyczące  funkcjonowania  targowiska miejskiego za 
miesiąc styczeń 2014 r. 

Burmistrz   K.  Czarnecki  dodał,  że  spotkanie  w sprawie  targowiska  odbędzie  się 
w  najbliższym czasie i na to spotkanie zaprosi  przewodniczących komisji po to aby 
zobaczyć pewien obiekt i wspólnie zastanowić się,czy nie przenieść tam targowisko 
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aby nie zakłócić koncepcji przebudowy  placu Pocztowego.

Radny J. Kłundukowski dodał,  czy  pójdą kupujący tak daleko,  ponieważ kiedyś 
próbowano   przenieść targowisko na osiedle Słowackiego i nie wyszło to.

Ad  6)   Informacja  o  przebiegu  przejęcia  mienia  przez  gminę  Trzcianka  po 
likwidacji  OSiR Spółka   z o. o. 
Pani   I.  Moraczyńska  -Lilleng  przedstawiła  krótką  informację  stwierdzając,  że 
w  pierwszej  kolejności  po  likwidacji  OSiR  uporządkowano  sprawy  geodezyjne 
terenów, które weszły do gminy, podjęte zostały prace jeśli chodzi  o uregulowanie 
sprawy  z Energetyką i sprawy wody. Zostały zamontowane podliczniki  i obecnie 
trwają  prace  związane  z  podpisywaniem  umów.  Następnie  uporządkowano 
pomieszczenia  siłowni i garażu ( zamierzeniem jest aby siłownia funkcjonowała do 
godziny  20  każdego  dnia,  jak  do  tej  pory  jest).  Poszczególne  kluby  złożyły 
harmonogramy w jakich godzinach chcą korzystać po południu z siłowni. Podjęte są 
też prace jeśli chodzi o złożenie wniosku w sprawie prac o nawodnienie boiska płyty 
głównej,  podjęte  są  prace  w  sprawie  projektowania  kotłowni  gazowej  w 
pomieszczeniach gdzie znajduje się sauna aby samodzielnie ogrzewać siłownię. Jest 
opracowywany regulamin jeśli chodzi o korzystanie  z obiektów sportowych i ten 
regulamin będzie w formie uchwały i trafi  na komisje i na sesję a to będzie podstawą 
na sporządzenie cennika na korzystanie z poszczególnych obiektów.

Burmistrz  K. Czarnecki dodał, że jest wydzielana część terenu pod korty tenisowe 
tak aby tą część sprzedać a pozyskane środki zainwestować ( np. na modernizację 
boisk  w ramach ośrodka)   ponadto ruszyła  też  sprawa planu miejscowego.  Dalej 
dodał,  że  te  zaplanowane  w  budżecie   środki  w  wysokości  100   tys  zł   na 
modernizację  płyty głównej pozwolą na złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu  o 
zdobycie  jeszcze 100 tys zł, które pozwoliłyby na  wymianę ogrodzenia, bramek 
czyli  poprawy  infrastruktury przy boisku głównym.

Pan  W. Putyrski   wyjaśnił,  jeśli  chodzi  o plan miejscowy, to  swoim obszarem 
obejmuje  cały  teren  wokół  jeziora  czyli  za  jeziorem,  za  Bajką  z   własnościami 
prywatnymi, które są za Bajką tj. kilkadziesiąt  hektarów  terenu. Plan ten jest na 
etapie  dopracowania koncepcji  zagospodarowania  do studium.

Ad 7) Sprawy wniesione do komisji:
Przewodniczący komisji poinformował, że  na komisję  wpłynęło :
1.Sprawozdanie  z pracy Straży Miejskiej w Trzciance  za miesiąc grudzień 2013 r 
( pismo nr SM.2344.12.2013.MR z dnia  7 stycznia 2014 r.).
Członkowie komisji zapoznali się z ww. sprawozdaniem.

Burmistrz   K.  Czarnecki  dodał,  że  komendant   Straży  Miejskiej  ma  co  miesiąc 
składać taki raport  aby  na bieżąco  radni  wiedzieli co się dzieje, a na pewnym 
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etapie będzie podjęta decyzja,  co ze Strażą Miejską  zrobić.

2.Pismo ( z dnia 15.01.2014 r. ) kierownika Oddziału  Położniczo -Ginekologicznego 
lek.  med.  Jarosława  Politowskiego  w  sprawie   wsparcia  finansowego  Oddziału 
Położniczo-  Ginekologicznego  Szpitala Powiatowego  w Trzciance.
Przewodniczący komisji  stwierdził, że nie leży to w gestii tej komisji i proponuje 
przekazać do Komisji  Spraw Społecznych aby się tym zajęła.

Członkowie komisji zapoznali się z ww. pismem.

3.Oferta  Centrum Rekreacji  Wodnej  AQUA-PIL Sp.  z  o.  o.  w Pile  z  programem 
nauczania pływania w szkołach podstawowych.

Członkowie komisji zapoznali się z ww. ofertą.

Przewodniczący komisji poinformował, że w tym roku „Bieg Zielińskiego” odbędzie 
się  28 września 2014 r.  i zaprosił radnych w organizacji tego biegu. Bieg będzie 
sponsorowany przez Urząd Miejski Trzcianki  i firmę Sapa Poland.

W związku z organizowanym „Biegiem Zielińskiego” w 2014 r.,  Przewodniczący 
komisji K. Oświecimski wnioskuje o  wyznaczenie  jednego pracownika z Urzędu 
Miejskiego Trzcianki do  pomocy w zakresie  uzyskania zezwoleń ze  Staży Pożarnej 
i Policji.

Przewodniczący  komisji  poprosił  Burmistrza  K.  Czarneckiego   o  omówienie 
kolejnych projektów uchwał: 

a)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej,

Pani A.  Ciemachowska wyjaśniła  w związku ze zmianą stawek wiąże się zmiana 
deklaracji,  dystrybucji,  zebrania  ich  i  wprowadzenia   do  sytemu.  Trwają  prace 
w  rządzie i   sejmie  nt.  wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku. Zgodnie z wytycznymi  Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby 
Kontroli,  ustawodawca  został  zobowiązany  do  wprowadzenia  zmian  w  ustawie. 
Jedną z propozycji zmian jest  również zapis,  który by zwalniał nas z obowiązku 
dystrybucji  deklaracji,  ponownego  poboru  i  wypełniania  przez  mieszkańców 
w  sytuacji  kiedy  by  była  zmiana  wysokości  stawki.  Trwają  również  prace  nad 
uszczegółowieniem definicji, co rozumie się  poprzez „właściciela nieruchomości” 
to,  co  budzi  wiele  emocji,  czy  spółdzielnia,  czy  zarządca  jest  właścicielem 
nieruchomości i kto powinien tu  wypełniać deklaracje i wnosić opłatę. Z ostatnich 
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informacji  wynika,  że  minister  nowo  powołany   powołał   komisję,  która  ma 
pracować  nad  wprowadzeniem  tych  zmian.  Ta  komisja  została  ukonstytuowana 
rozporządzeniem z dnia 16 stycznia br. i ma doprowadzić  do opracowania propozycji 
zmian  w terminie  do  końca kwietnia br. Dalej dodała, jeśli byśmy przyjmowali te 
dwie uchwały w sprawie zmiany  wysokości stawki i konsekwencji zmiany wzoru 
deklaracji,  to  najszybciej  kiedy  te  stawki  mogłyby  obowiązywać,  to   jest  termin 
1 czerwca br.  ( czas publikacji,  drukowania i  dystrybucji   deklaracji).  We wzorze 
deklaracji  wprowadzono   też  możliwość  składania  deklaracji  elektronicznie 
i  usunięto  zapis  kontrowersyjny  a  dot.  odpowiedzialności  za  złożenie 
nieprawdziwych informacji. Trybunał  Konstytucyjny wskazał, co konkretnie ma być 
doprecyzowane  w  tej  kalkulacji  stawki  (  teraz  jest  trochę   niejasności  np. 
z rekultywacją składowisk), jak również wprowadzić  tzw. „widełki  cenowe” i  to 
będzie  wytyczne dla gmin w jaki  sposób mają kalkulować stawkę i  jakiej  kwoty 
granicznej przekroczyć nie można.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,   komisja,  która  została  powołana  zaraz  po  NIK 
w sprawie   wprowadzania ustawy śmieciowej, w skali kraju ma kilka rozwiązań dot. 
Związku ( tak jak  u nas ) i  różne gminy starały się rozwiązywać problemy z różnym 
skutkiem  (  są  pewne  nieprawidłowości).  W  wyniku  tych  nieprawidłowości  i 
postulatów płynących powstał ten zespół i sytuacja obecnie  wygląda w ten sposób, 
że zespół, który pracuje, opracuje  projekt ustawy  i znowu wprowadzi zmiany, które 
będziemy  musieli   wprowadzić  (  np.  w  sprawie  deklaracji,  stawek  ).Jeśli  nie 
zmienimy, to z kolei zamiast tych środków finansowych, które do gminy wpływają, 
zgodnie  z  regulaminem,  który  musimy  zmienić(  z  uwagi,  że  mieliśmy  zapis,  że 
wyposażamy  wszystkich  mieszkańców  pojemniki),  to  z  tych  środków  możemy 
zakupić pojemniki. W ubiegłym roku zakupiliśmy pojemników za 150 tys zł i w tym 
roku zakupimy za 150 tys zł.

Radny A. Cija  stwierdził,  w projektach uchwał jest napisane, że wszystko wchodzi 
od 1 kwietnia a teraz jest mówione, że najwcześniej od 1 czerwca. Ten zespół został 
powołany  w  przeciągu  2  miesięcy  od  decyzji  Trybunału   Konstytucyjnego  i  nie 
należy przejmować się tym co wypracuje. To, że ustawa jest zła, to świadczy prosta 
definicja nieruchomości i te same błędy popełniamy w naszej deklaracji. Na komisji 
9  grudnia  postawił  taki  wniosek  aby  deklaracje  były  zbierane  od  mieszkańców 
w  budownictwie   wielorodzinnym  przez  burmistrza  czyli  przez  gminę  i  nadal 
podtrzymuje  ten  wniosek.  Uważa,  że  deklaracje  powinny  być  zbierane  przez 
burmistrza indywidualnie od każdego  gospodarstwa np. są  trzy rodzaje mieszkań: 
mieszkanie   spółdzielcze-  lokatorskie,  spółdzielcze-  własnościowe  i  odrębna 
własność  (dana  osoba   może   nie  być   członkiem  spółdzielni,  to  jest  odrębna 
nieruchomość i co może mu kazać spółdzielnia w sprawie segregacji śmieci). Uważa, 
że wszyscy mieszkańcy powinni segregować śmieci a ten co nie segreguje powinien 
płacić kary.
Nie rozumie zapisu w projekcie uchwały w punkcie D3 ( nr lokalu pkt 8 tabeli) w 
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objaśnieniach  jest  zapis,  cyt.  dla  wszystkich  lokali  w  obrębie  jednego  budynku 
wielorodzinnego, obowiązuje jednakowy sposób gromadzenia i odbierania odpadów 
komunalnych- selektywnie lub nieselektywnie, pytanie, co to jest nieruchomość?
Dalej jest tabela i to ma wypełnić właściciel nieruchomości czyli spółdzielnia i jest 
jeden budynek i trzeba wystąpić przykładowo do 20 mieszkańców  ( nie wiadomo na 
jakiej podstawie) i połowa nie składa informacji i co tu wpisać. Każdy  wpis, to jest 
poświadczenie nieprawdy. 
Ma  wątpliwości  co  do  zapisu  punktu  3  objaśnienia   w przypadku  pomyłki  przy 
złożeniu deklaracji i  objaśnienia  zapisu punktu 14 dot. gospodarstwa domowego.
W  D3  pisze  nieselektywne zbieranie  od 1-2 osób  i po co ten zapis?

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  stawka jest  taka sama, zapis ten jest pomocny dla 
nas   przy zmianach. Dla składającego deklaracje nie ma to znaczenie, bo stawka przy 
nie segregacji jest niezależna od ilości osób. Jeśli chodzi o  definicję nieruchomości, 
to  w  ustawie  o  utrzymaniu  czystości  nie  ma  definicji  nieruchomości  natomiast 
ustawa  o  utrzymaniu  czystości  nie  dotyczy  się  tylko  odbierania   odpadów 
komunalnych  ale  również  obowiązków  innych  wynikających  z  ustawy  m.in 
utrzymywania czystości przy chodniku, odbioru nieczystości ciekłych itd. Definicja 
właściciela nieruchomości,  jak i nieruchomości nie zmieniła się od  wielu lat i nie 
jest to jakieś novum w związku z nowelizacją, tylko  była wcześniej. Ta definicja 
dot.  wielu  innych  obowiązków  i  jeśli  to  teraz  połączymy,  że  do   obowiązków 
właściciela  nieruchomości należy  uprzątnięcie chodnika wzdłuż nieruchomości, to 
wiadomo,  że  nie  chodzi  o  tę  nieruchomość  z  ksiąg  wieczystych  tylko  chodzi  o 
budynek.

Radny A. Cija złożył zapytania  w celu  wyjaśnienia:
1) jakie  jest  stanowisko  Burmistrza  aby  deklaracje  w  sprawie  opłaty  za 

gospodarowanie   odpadami  komunalnymi  były  składane   przez   każde 
gospodarstwo domowe i czy będzie to stosowane w naszej gminie?

2)  aby jak najwcześniej np. od 1 kwietnia wprowadzić deklaracje  o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami,

3) wyjaśnić  różnicę w ilości  gospodarstw 7115 a ilością gospodarstw według 
poczty- 7291,

4) czy stare  składowisko ujmujemy w kosztach,
5) w deklaracji  z   9  grudnia  2013  r.   jest  zapis,   że  koszty   na  miesiąc  dla 

wykonawcy 183 000 zł ( co w tym jest i czego nie ma), koszty administracji 15 
665  zł,  koszty  związane  z  z  rozprowadzeniem   nowej  deklaracji  2500  zł, 
materiały edukacyjne 708 zł,

6) ile musimy przeznaczyć pieniędzy na kubły ( było zapisane 4 pojemniki na 
domki  jednorodzinne  i  od  tego  odchodzimy  i  zostaje  jeden  pojemnik   na 
zmieszane i 3 worki a  na budynki  wielorodzinne pojemniki),

7)  jeśli chodzi o ściągalność opłat, to nie ma żadnego przełożenia  spółdzielnia 
na mieszkańca ( nie ma sankcji, sankcje ma tylko burmistrz wobec właściciela 
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nieruchomości),
8) aby  zorganizować  do  27  stycznia  2014  r.  spotkanie   Burmistrza 

z przedstawicielami  prezesów spółdzielni  i wyjaśnić pewne niejasności.

Radny M. Dąbrowski wnioskuje aby rozważyć opinię  prawną odnośnie np. jeśli ktoś 
będący  we Wspólnocie mieszkaniowej ma własne mieszkanie i jest to jego własność, 
to niech  ma obowiązek składania deklaracji, jak właściciel domu jednorodzinnego.

Burmistrz  K.  Czarnecki   i  pani  A.  Ciemachowska  wyjaśnili   sprawę   zakupu 
pojemników.

Pan W. Putyrski   dodał,  czy  nie  należałoby rozważyć możliwość   aby właściciel 
nieruchomości  zaopatrzył   nieruchomość  w  pojemniki.  Tych  pojemników  na 
trzcianeckim rynku  dość  funkcjonuje  i  nie  musi  on  być  właścicielem pojemnika, 
może  wydzierżawić  ale  to  on  ma  interes  w  tym aby   zaopatrzyć  nieruchomość 
w pojemnik i  dbać o niego.

Burmistrz K. Czarnecki  przedstawił  poszczególne, jak poniżej  projekty  uchwał 
i wyjaśnił sytuację z ich przygotowaniem.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

b)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

c) projekt 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  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

d) projekt 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.
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Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

e) projekt uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego 
w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020,
Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

f) projekt uchwały w sprawie  zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy 
społecznej  w zakresie  zadań własnych gminy  oraz  w sprawie   podwyższenia 
kryterium dochodowego  uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie  pomocy 
w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  zakup  posiłku 
i żywności,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

g)  projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

h)  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  
w Przyłękach,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

i) projekt uchwały w sprawie  zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Siedlisku i 
nadania  mu aktu założycielskiego,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

j)  projekt  uchwały  w  sprawie   podziału  środków  na  dofinansowanie  form 
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  przedszkolach  i  szkołach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 
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k)  projekt  uchwały  w  sprawie   stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego 
Mariusza Kukusia,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

l) projekt uchwały w sprawie   wstąpienia kandydata z listy nr 4 KW Platforma 
Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2, w skład Rady Miejskiej Trzcianki,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

ł)  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,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

m) projekt  uchwały w sprawie  zbycia nieruchomości ( ul. Kopernika)

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

n) projekt  uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Gminy 
Trzcianka.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu 
21.01. 2014 r. zapoznała się z projektem uchwały. 

Ad 8)  Analiza  i  opiniowanie  otrzymanych projektów uchwał  Rady  Miejskiej 
Trzcianki. 

Ad 9)  Wolne wnioski.
Radny J. Kłundukowski  składa wniosek aby  zobaczyć w dokumentacji drogowej 
dot. inwestycji : przebudowa skrzyżowania Mickiewicza Dąbrowskiego i  budowa 
zjazdu z ul. Łomnickiej  na  osiedle  Okunie,  ile trzeba drzew usunąć  po to aby 
przyspieszyć   działania   dot.  wycinki  przed  okresem lęgowym ptaków do końca 
lutego.

Radny A. Moszyński wnioskuje aby rozważyć sprawę drogi  powiatowej w kierunku 
Kłody  na wysypisko ( nawierzchnia  droga siada od ciężaru pojazdów  na odcinku 
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między Łomnicą a Kępą).Złożyć zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych czy mają 
w planie remont tej drogi z uwagi   duży ruch pojazdów ciężarowych.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  do  komisji  wpłynęło  pismo  dot. 
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej z prośbą o wytypowanie 6 członków. 
Dodał,  że  dobrze  by  było  aby  każdy  klub  wytypował  po  2  członków  aby  taką 
komisję można było powołać. Stwierdził,  że sprawę należy przekazać do Komisji 
Spraw Społecznych aby się tym zajęła.

Ad 10 ) Zamknięcie posiedzenia.                                                              
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku posiedzenia,  Przewodniczący   komisji 
podziękował  wszystkim  za  udział  i  zamknął  posiedzenie.

       
         Protokolant            Przewodniczący Komisji

                        Danuta  Komarnicka        Krzysztof  Oświecimski
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