
P r o t o k ó ł   Nr  42/14

z    posiedzenia   Komisji    Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i   Promocji 
z  25  lutego    2014 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali   sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w  godz. od  15 00 do  godz.   17  00 . 

W  posiedzeniu  uczestniczyli: 

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

a)  pan Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki,
b) pani  Iwona Moraczyńska -Lilleeng - kierownik  Referatu Promocji, Kultury 
i  Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki.

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   zaproponował  wprowadzenie  do 
porządku  posiedzenia  nowego  pkt  5„Polityka  promocji  gminy  Trzcianka  pod 
względem  rozwoju  gospodarczego  i  turystyki  oraz  pozyskania  środków  z  Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020”   w miejsce punktu o nazwie:  „Informacja Straży 
Miejskiej  Trzcianki  za rok 2013 oraz   plan  na  rok 2014”, który został przełożony 
na  następne posiedzenie komisji. 
Uwag nie wniesiono. Nowy porządek posiedzenia otrzymał  brzmienie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu  nr  41/14 z dnia 21.01.2014 r.
4.Analiza realizacji procesu likwidacji  Spółki OSiR.
5.Polityka  promocji  gminy  Trzcianka  pod  względem  rozwoju  gospodarczego 
i turystyki oraz pozyskania środków z Unii  Europejskiej na lata 2014-2020.
6. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
7. Sprawy wniesione do komisji:
a)  informacja   pana  M.  Patalasa  kierownika  Referatu  Budynków  Komunalnych 
Urzędu  Miejskiego  Trzcianki   w  sprawie  kosztów   funkcjonowania  targowiska 
miejskiego   w styczniu 2014 r,
b)  wniosek  pana  M.  Gawrycha  dot.   możliwości  przeprowadzenia  referendum 
w sprawie trzcianeckiego Mauzoleum,
c)   wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance,  o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
terenie  gminy  Trzcianka  na  okres  od  15.04.2014  r.  do  14.04.2015  r.   (  wniosek 
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dostępny  w biurze  Rady).
8. Wolne wnioski.
9.Zamknięcie posiedzenia.  

Ad 2)  Przyjęcie porządku posiedzenia.
Zmiana porządku posiedzenia i nowy porządek posiedzenia, został  przez członków 
komisji poddany głosowaniu: za-5, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

Ad 3)  Przyjęcie protokołów:  nr  41/14  z 21.01.2014 r.  
Protokół  Nr 41/14  z dnia 21.01.2014 r. został poddany głosowaniu: za- 5, przeciw 
-0, wstrzymało się - 0.

    
Ad 4)  Analiza realizacji procesu likwidacji  Spółki OSiR.
Członkowie komisji otrzymali na ww. temat od Burmistrza Krzysztofa Czarneckiego 
pisemną informację  z dnia 25 lutego 2014 r., jak w załączeniu.

Przewodniczący  komisji   poinformował,  że  na  ostatniej  komisji  pani  Iwona 
Moraczyńska   przedstawiła  i  omówiła  cały  proces  likwidacji  i  ewentualne  plany, 
które są  na rok 2014 po likwidacji OSiR. Dodał, że dodatkowo  członkowie komisji  
otrzymali pisemną informację na ww. temat i jeśli są jakiej  pytania w tym zakresie 
to proszę.

Pani I. Moraczyńska -Lilleeng dodała,  Burmistrz planuje tak jak  radni  podjęli  na 
ostatniej sesji,   uchwałę o sprzedaży   kortów tenisowych,  że środki pozyskane ze 
sprzedaży zostaną przekazane na remont boiska  bocznego. Na dzień dzisiejszy trwa 
wycena  4  domków campingowych,  jeżeli  znajdą  się  kupcy,  to  również  te  środki 
zostaną   przekazane  na  remont  boiska  bocznego.  Do  końca  2014  roku  będzie 
opracowany plan miejscowy  z podziałem geodezyjnym i to pozwoli na sprzedaż 
terenów pod działki rekreacyjne. Środki w ten sposób pozyskane, zostaną przekazane 
na  zakup  doposażenia  do  siłowni  i  na  utrzymanie  terenów  wokół  plaż. 
W  najbliższych  miesiącach  zostanie  wykonany  remont   centrum  wędkarstwa, 
dostawione  będzie  do końca  maja br  dodatkowo  5  nowych  ryb,  stanie tam też 
witacz i plac zabaw z miejscem na grilla  i  specjalną wiatą. Ponadto do połowy maja 
planowana  jest  budowa  budynku  magazynowo-gospodarczego  przy  Harcerskim 
Ośrodku  Wodnym.

Przewodniczący komisji  dodał, jak państwo zauważyliście, dodatkowo  zaczęły się 
też prace związane z renowacją  boiska   przede wszystkim   dot. nawodnienia, a to 
jest ujęte w harmonogramie ,w budżecie naszej gminy i dotyczy  bezpośrednio OSiR.

Radny A. Cija zapytał, co to znaczy remont boiska bocznego, nie wie, co tam należy 
remontować,  kiedy nie ma boiska bocznego.
Pani I. Moraczyńska -Lilleeng dodała, jeśli sprzedamy te 4 domki campingowe, to 
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będziemy się starali  aby na  boisku  bocznym położyć sztuczną murawę, koszt tego 
zadania  jest w granicach 150 tys zł.

Radny  A.  Cija  dodał,  że  chciałby   aby  radni   poznali   dość  szczegółowo 
zagospodarowanie tego terenu, który zostaje  po likwidacji OSiR (  podać co będzie 
na  stadionie  itd.  aby  zamknąć  sprawę i  podać   wycenę  tego)  aby  można  było 
realizować  temat.  Dalej  dodał,  jeśli  podejmiemy  decyzję,  że  to  ma  być  murawa 
sztuczna,  to  szukajmy pieniędzy i nie róbmy tego teraz a np. za  2-3 lata kiedy 
będzie nas stać na murawę sztuczną, a przed tym róbmy inne rzeczy na które nas stać. 
Chciałby usłyszeć precyzyjne  określenie, co tam jest do zrobienia ( z wyliczeniami 
kosztów)  i ustaleniem  kolejności  i wtedy można   szukać pieniędzy.

Burmistrz K. Czarnecki uzupełnił,  że rozmawiał z firmą, która  złożyła kosztorys 
i  jeżeli miałoby być odprowadzenie  nawodnienia  to jest możliwość  podłączenia 
sieci wodnej do płyty głównej plus  podsypanie terenu piaskiem, położenie z rolki  tj. 
koszt około 160 tys zł, wykonanie boiska  bocznego  z naturalnej trawy. Jeżeli byśmy 
poszli  w  kierunku   sztucznej  murawy,  to  najtańszy  koszt   jest   mniejszy  od 
ogrodzenia tj. w granicach 800 tys zł a może być dużo większy, jest tu  kwestia jaka 
murawa i skąd sprowadzona. Na tę  chwilę do czasu sprzedaży części majątku, który 
próbujemy   pozyskać  na  I  etap,  środki  finansowe  z  Ministerstwa  Sportu  na 
modernizacje oświetlenia i  ogrodzenia na płycie głównej boiska, moglibyśmy pójść 
tą  drogą  50%   na  50%   bo  tak  Ministerstwo   Sportu   dofinansowuje,  czyli 
teoretycznie moglibyśmy się przymierzyć do  bocznej płyty  ze sztuczną trawą. Na tę 
chwilę nie może powiedzieć, jaka  propozycja docelowa padnie.

Przewodniczący komisji   dodał,  że  poza  boiskami  są  też parkingi,  które   nie  są 
zagospodarowane i jest poważny problem. Parking, który jest przy „Leśnej” to basen 
po każdych  opadach powstaje  jedna wielka kałuża, która schnie tygodniami. Trzeba 
by zastanowić się nad uporządkowaniem tego całego terenu bo z sugestii radnych 
Rady Miejskiej  i   Komisji  Sportu  wcześniejszej,  jak pan  Burmistrz był  jeszcze 
przewodniczącym,  dominowała  koncepcja  aby  na  bocznym  boisku   była 
nawierzchnia z normalnej murawy i obok na tym  parkingu małe boisko ze sztucznej 
nawierzchni i  przesunięcie parkingu  przy  łuku  drogi dojazdowej.  Zapytał,  przy 
murawie  z normalnej trawy  na boisku bocznym,  jesteśmy w stanie   zagwarantować 
pełną infrastrukturę ?

Burmistrz K. Czarnecki  dodał,  poczekajmy jeszcze miesiąc  i  wtedy wrócimy do 
dyskusji  na  ten temat.  Firma,  która  złożyła  ofertę,   najpierw będzie  wykonywała 
prace w parku 1 Maja i  jeżeli się sprawdzą, że mają doświadczenie w tym zakresie, 
to będziemy mogli  ich  brać pod uwagę po ogłoszeniu przetargu, ponieważ ofertę 
na dzień dzisiejszy mają  korzystną. Jeśli chodzi o parking, to nie chciałby  ruszać 
ponieważ  w  momencie  jak  będzie  robiona  płyta  główna,  to  materiały  można 
wykorzystać w miejsce tam  gdzie  parking.
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Przewodniczący  komisji  podsumowując  stwierdził,   w  miesiącu  marcu  będziemy 
mieli więcej informacji na ww. temat i Burmistrz przekaże je  nam na  komisji.

Ad 5) Polityka promocji gminy Trzcianka pod względem rozwoju gospodarczego 
i turystyki oraz pozyskania środków z Unii  Europejskiej na lata 2014-2020.
Przewodniczący komisji   poinformował,  że członkowie komisji  otrzymali  na ww. 
temat,  od  Burmistrza   pisemną  informację  (z  dnia  24 lutego 2014 r.),  w którym 
uwzględniono   główne  wytyczne  polityki   promocyjnej  gminy  Trzcianka  pod 
względem rozwoju gospodarczego i  turystycznego. Pismo ww. jak  w załączeniu. 
Dalej  dodał,  że ten punkt jest  punktem planu pracy Rady Miejskiej  Trzcianki  ale 
Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki poprosił o uwzględnienie tego tematu  na 
naszej komisji. Na dzień dzisiejszy została przygotowana wstępna informacja, jest to 
sugestia  w  którym   kierunku gmina powinna pójść.

Pani  I.  Moraczyńska  -Lilleeng  wyjaśniła,  mając  na  uwadze   nowy  okres 
programowania  środków   unijnych,  wskazane  jest  opracowanie   strategii  gminy 
Trzcianka na lata 2014-2020. Proponuje się aby wiodącym    kierunkiem rozwoju 
gminy był rozwój gospodarczy. W tym zakresie  podjęto działania i Rada Miejska 
Trzcianki  w  lipcu  2013  r.  podjęła   uchwałę  w  sprawie  Studium  uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka.  To  Studium 
zobowiązuje  władze lokalne  do działania zgodnie z wyznaczonymi  kierunkami. Na 
najbliższą sesję trafi  pod obrady projekt w sprawie pomocy de minimis. Jeśli chodzi 
o pozyskanie inwestorów, to starają  się  na bieżąco rozsyłać oferty inwestycyjne 
m.in.   do  Ministerstwa  Gospodarki,  do  Agencji   Rozwoju  Przedsiębiorczości. 
Również na  stronie internetowej Urzędu stworzono  link z ofertami  inwestycyjnymi, 
który  jest  na  bieżąco  aktualizowany.  W  BIP   umieszczane  są  też   informacje 
o ogłaszanych przetargach. Wszystkie działania podejmowane przez Burmistrza  są 
konsultowane z przedsiębiorcami, kupcami oraz  z  zainteresowanymi mieszkańcami 
i w tym kierunku  staramy się iść. Natomiast jeśli chodzi o  działania turystyczne 
spieramy działania  w miarę swoich możliwości,  jednak  ten rozwój  chcielibyśmy 
pozostawić w gestii sektora prywatnego. Na pewno nowym produktem turystycznym 
naszej  gminy  będzie   park  ryb  słodkowodnych,  którego   oficjalne  otwarcie 
przewidziane jest  na 12 lipca br.  Znaczącą  imprezą masową,  będzie organizacja 
ulicznego  biegu   im.  Tadeusza  Zielińskiego  i  wyścigów   rowerowych.  Imprezę 
zaplanowana   na   koniec  września   i  będzie  się  odbywała  przy  współpracy 
z  Młodzieżowym   Domem  Kultury.  O  naszym  potencjale   turystycznym  i 
inwestycyjnym gminy, będziemy  informować w Telewizji Polsat News, z którą jest 
podpisana  umowa na krótki  film reklamowy  o Trzciance.  Poproszono lokalnych 
przedsiębiorców o pomoc i współudział w tym przedsięwzięciu. Dalej dodała,  ma 
nadzieję, że taki film  w jakiś sposób pomoże rozreklamować  Trzciankę i park ryb 
słodkowodnych.
Przewodniczący komisji  zwrócił  się  z pytaniem do członków komisji,  czy  w tej 
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sprawie mają  jakieś zapytania, sugestie co do strategi i polityki promocyjnej gminy 
Trzcianka. Dalej dodał, że w większej części zgadza się z sugestiami  Burmistrza 
i Referatu Promocji,  co do przyszłego rozwoju  gminy Trzcianka aby obrać  kierunek 
gospodarczy. Zadaniem gminy nie do końca jest rozwój turystyczny lecz stworzenie 
infrastruktury  tej  podstawowej,  czyli  tak  jak  na  dzisiaj  parku  ryb  do  tego 
zagospodarowanie plaż, ścieżek rowerowych i  to są zadania gminy. Natomiast jeśli 
chodzi o zadanie „ściąganie turystów”, to  jest  w gestii podmiotów gospodarczych, 
którzy zajmują się profesjonalnie i  przy wsparciu gminy ( informatory),   rozwój 
turystyczny  będzie  sam  funkcjonował.  Dalej  dodał,   gmina  winna  wesprzeć 
w pierwszej kolejności  podmioty gospodarcze gminy. Kolejnym krokiem jeśli chodzi 
o działania Burmistrza i gminy,  jest  modyfikacja uchwały de minimis, a  jest to 
jedna z najlepszych uchwał, jaka powstała od kilkunastu lat w naszej gminie i  bardzo 
pomogła  w rozwoju  naszej  gminy.  Ma nadzieje,  że  na sesji  Rady Miejskiej  albo 
w jakimś  programie będą przedstawione  walory tej uchwały  i jakie korzyści gmina 
zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy uzyskali z  tego tytułu. Nie można patrzeć 
tylko w jednym kierunku, jak co niektórzy sugerowali, jeśli chodzi o funkcjonowanie 
uchwały  o  pomocy  publicznej,  były  sugestie  takie,  że  my  oddajemy  pieniądze 
przedsiębiorcom. To nie jest tak, pieniądze były oddane na pewien  czas, po to aby 
oni pozostali na miejscu aby wybudowali halę, zagospodarowali tereny, które myśmy 
przekazali pod inwestycje. Na  dzisiaj są zagospodarowane, są przykryte dachami, 
powstały hale,  stałe miejsca pracy  i   przede wszystkim są z tego podatki.  Dalej 
zwrócił się z prośbą do Burmistrza aby pokazać  jaka była dynamika  od powstania 
tej uchwały, która zaczęła funkcjonować  w 2003 r. lub  2004 r. i była modyfikowana 
kilka  razy.  Jest  istotne  od  tego  czasu  ile  powstało  m2  powierzchni  na  terenie 
Trzcianki.  Obiekty,  które powstały  spowodowały   to,  że  dzisiaj  większość z tych 
podmiotów  już nie korzysta z tej uchwały  i płaci podatki a to nie są małe  podatki.  
Po 12 latach, niektóre podmioty zwiększyły swoje powierzchnie kilkakrotnie i bardzo 
istotna  będzie  w  tym  zakresie  informacja   i   szkoda,  że   niewielu  z  małych 
przedsiębiorców  z  tego  korzystało,  może  za  mało  było   informacji,  czy  małe 
zainteresowanie.  Dalej  dodał,   wie,  że  uchwała,  która  ma  być  zmodyfikowana 
w  czwartek,  zwiększa  kwotę  tą  zasadniczą   zgodnie  z  Dyrektywami  Unii 
Europejskiej do 200 tys EUR, jeśli chodzi o zwolnienie, to do tej pory było 100 tys 
EUR. Uściśla też pojęcie pustostanów, które było trudno zdefiniować i obecnie  nie 
będą  to  pustostany.  Dlatego  aby  nie  było  problemu  z  interpretacją   jeśli  chodzi 
o  inwestycje,   zmieniono  definicje  i   będzie  kilka  poprawek.  Ma nadzieje,  że  ta 
uchwała będzie dobrze służyła  i powstaną nowe powierzchnie, nowe miejsca pracy. 
Oprócz tej uchwały, jest  inne narzędzie, którym dysponuje Rada Miejska Trzcianki 
,  tym   narzędziem  było  uchwalenie  w  roku  ubiegłym,  Studium   uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego,  które  było  uchwalone po wielu,  wielu latach 
walki.  Jest  to  bardzo ważna uchwała,  która  zdeterminowała   wszystkie  podmioty 
gospodarcze, inwestorów, co mogą robić, gdzie mogą robić i nie wymaga decyzji 
autorytatywnych gdzie  miały  miejsce  dotychczas.  Podmiot  gospodarczy mały  czy 
duży był  uzależniony od  organu wykonawczego, który  regulował, czy dany obiekt, 
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czy dana działalność może na   miejscu funkcjonować  i tylko  interpretacja planu 
miejscowego   powodowała,  że  powstało  kilka  sprzecznych  z  wolą  mieszkańców 
inwestycji.   Uchwalenie  Studium,   było jednym z najważniejszych  dokumentów 
jakie  Rada Miejska uchwaliła i będzie  mogła sobie przypisać jako duży  sukces.  
Dalej  dodał,   ma nadzieje, że   do końca  kadencji    będzie można określić też 
strategię  rozwoju  gospodarczego  gminy,  żeby   radni  nowej  kadencji  łącznie 
z Burmistrzem mieli możliwość realizowania  kierunków  działalności naszej gminy.

Radny  A.  Cija  dodał,  Studium,  uchwałę   de minimis  już  mamy za  sobą,  a  teraz 
mamy dyskutować  jak mamy się  promować. Ważne jest to aby podejść do tego 
tematu  w sposób niekonwencjonalny i  może należałoby  zasięgnąć opinii jakiegoś 
dobrego specjalisty  w tym zakresie, który  by przyjechał i za jakąś drobną opłatą 
udzielił  rad, jak należy się promować ( na co zwrócić uwagę, w  jakim kierunku iść). 
Powinniśmy  robić  jakieś  sympozja,  było  kiedyś  takie  sympozjum  Polska  2013 
w Smolarni, gdzie byli posłowie pani Bochniarz itd. i można było wymienić jakieś 
poglądy. Dzisiaj  szefowie firm,  czy  jacyś decydenci, to ludzie młodzi 30-40 lat 
i sposób myślenia ich jest zupełnie inny. W związku z tym, może jakieś konkursy 
w  szkołach  przeprowadzić,  jak  promować   naszą  gminę,  należy  wychodzić  na 
zewnątrz ( jakieś targi ),  ściągnąć ludzi np. debata nt. gospodarki odpadami. Bez 
znajomości, to takich gmin ze Studium w Polsce  i z jeziorami jest dużo. Stwierdził, 
że należy  myśleć niekonwencjonalnie,  bo nam się nic nie uda.

Radny M. Dąbrowski  zwrócił się z zapytaniem, czy w naszej gminie  jest taki sektor 
prywatny, który będzie wspierał rozwój turystyki, czy mamy takie rozeznanie, czy to 
jest tylko takie hasło. Następnie  zapytał, czy w gminie jest taka zinwentaryzowane 
baza, czy  są  jakieś zachęty dla tych  podmiotów, czy  stwarzamy   grunt.

Przewodniczący komisji wyjaśnił  radnemu M. Dąbrowskiemu, że  zadaniem gminy 
jest tworzenie takiej bazy informacyjnej  i integracja  tych podmiotów turystycznych 
żeby   mogły   współpracować.  Rozmawiając  o   sektorze  prywatnym jeśli  chodzi 
o  turystykę,  to  mamy  na  myśli  wszelkie  formy  począwszy  od   najmniejszych 
gospodarstw,  przez  agroturystykę,  pensjonaty,  hotele  itd.  Zadaniem  gminy  jest 
zintegrowanie wszystkich, ściągniecie i stworzenie pełnej bazy informacyjnej aby to 
wypromować. Wiadomo, że każdy podmiot w swoim zakresie się promuje w miarę 
swoich możliwości ponieważ musi zarobić na siebie. Zadaniem pani Moraczyńskiej 
będzie przekazanie pełnej informacji,  a to co nam w tej chwili przekazała, to jest 
jakby w takiej pigułce,  jakie są sugestie, a na pewno  będzie to rozwinięte.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  jako  gmina  nie  będziemy  się  zajmować 
hotelarstwem, budowaniem ośrodków wypoczynkowych, a będziemy się zajmowali 
stricto  zabezpieczeniem dla naszych sportowców obiektów sportowych. Jesteśmy 
w fazie  i   na najbliższej  sesji,   radni  będą   podejmowali  uchwałę  o  przekazaniu 
środków  finansowych  na   projektowanie   ścieżek  pieszo  rowerowych,  które 
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umożliwią  rozwój  obiektów  rekreacyjnych  położonych  wzdłuż  tych  ścieżek. 
Dyskutujemy nt.  budowy ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Obornik. W  związku 
z tym, będzie informacja dla turysty  o miejscowościach, miejscach  gdzie  będzie 
przechodziła  dana  ścieżka.  Na  tej  podstawie   będzie  można  bardziej  podkreślić 
walory turystyczne  danej  miejscowości.  Dalej dodał,  że  będzie nakręcony przez 
Polsat  film  o walorach turystycznych naszej ziemi, a docelowo będziemy się starali 
ściągnąć do Trzcianki,  na cały dzień, telewizję aby pokazać  walory naszej gminy, co 
się  w naszej miejscowości dzieje, to jest jakaś  forma reklamy, która  by poszła na 
Polskę. 

Radny  M.  Dąbrowski  dodał,  skoro   obecna  informacja  jest  informacją  w  tzw. 
w pigułce, to on  to przyjmuje, tylko  jaki to będzie koszt?
Burmistrz  poinformował, że będzie to koszt  w  wysokości  5 tys zł. 

Radny A. Cija  stwierdził, że podstawową sprawą  gminy jest rozwój gospodarczy. 
Uważa, że w pierwszej kolejności powinno się  promować  tereny pod przemysł  aby 
mógłby  być  przemysł,  potrzebni  są  też   ludzie  a  mieszkańcy  Trzcianki  aby  nie 
uciekali i  należy ściągnąć nowych. Natomiast aby ściągnąć nowych ludzi, to trzeba 
im coś zaproponować, przyciągnąć np. basenem, salą, kinem,  fitness, nie tylko dla 
tych co pracują ale i dla ich dzieci. W tym kierunku powinno się  iść, bo jeśli tego się 
nie zrobi,  to nie ściągnie się  nowych ludzi i  powinno się  działać szybko. Dalej 
dodał, dzisiaj każdy by chciał mieć te minimum zabezpieczone, wystarczy popatrzyć 
na wsie  poznańskie, oni mają  sale, baseny a w Trzciance przez 10 lat nie można 
było  ustalić  miejsca  pod  budowę   basenu,  bo  ktoś  uważał,  że  ten  pomysł  jest 
niedobry.

Radny M. Dąbrowski, zapytał a kto ma wybudować  ten basen czy inny obiekt, kiedy 
czyta, że turystyka ma być w gestii sektora  prywatnego. Jeśli ten program ma być 
taki szeroki, to może ta Rada,   miejsce na basen znajdzie.  

Przewodniczący  komisji    wyjaśnił,  w  kwestii  basenu,  jak  spojrzymy to  w całej 
Polsce,  gminy muszą wybudować basen  bo to jest dotowane   i nie ma  możliwości 
innej  aby miasto nie  budowało,  inaczej nie będzie basenu. Zadaniem gminy jest 
stworzenie infrastruktury niezbędnej  do funkcjonowania turystyki  a  nie mamy się 
zajmować obsługą w zakresie turystyki. 

Radny A. Cija zobowiązuje się, że  do następnej dyskusji nad Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym przygotuje  propozycję  odnośnie  basenu, ponieważ basen basenowi 
nie jest  równy. Trzeba sobie odpowiedzieć,  jaki  chcemy, w którym miejscu,  jakie 
pieniądze  trzeba szukać i do pracy ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy te 
pieniądze będą możliwe do uzyskania, czy nie. Aby się starać, to trzeba zaryzykować, 
mieć   np. konkretny projekt ( gminy pod poznańskie opracowują po 10 projektów 
i  ryzykują,  z  tego  1,  2  uzyskują  środki,  resztę   niestety).  Dalej  dodał,  trzeba 
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powiedzieć w którym kierunku ryzykujemy aby móc dyskutować. Ma nadzieje, że do 
końca roku,  to zostanie ustalone.

Przewodniczący komisji podkreślił, że cieszy  go fakt, że  temat  ten wywołał tyle 
emocji. Dalej dodał,  te emocje trwają od wielu lat,  ma nadzieje, że  jak wszyscy 
radni  się  nad  tym   pochylą,   to  może  jeszcze  przed  zakończeniem  kadencji 
powstanie  nowa strategia, spójna  z WPI. 

Ad 6)  Analiza i  opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Trzcianki. 
Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

1)  projekt   uchwały  w  sprawie  wstąpienia  kandydata  z  listy  nr  18  KWW 
Porozumienie  Społeczne  dla  Trzcianki  w  okręgu  wyborczym  nr  1,  
w skład Rady Miejskiej Trzcianki;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

2) projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr LVI/393/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego  w zakresie dożywiania „Pomoc gminie w zakresie dożywiania” na 
lata  2014-2020;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

3)  projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;
Przewodniczący komisji poprosił Burmistrza o bliższe wyjaśnienie proponowanych 
zmian budżetowych.

Burmistrz K. Czarnecki zgodnie z uzasadnieniem  ww. projektu uchwały, kolejno 
omówił proponowane zmiany budżetowe.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

4) projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcia-
neckim przy realizacji  zadania z zakresu organizacji ogólnopolskiego turnieju 
szachowego  pn. „IV Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica”;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.
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5) projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcia-
neckim przy realizacji  zadania z  zakresu promocji;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

6) projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcia-
neckim przy  realizacji   zadania  w zakresie  prowadzenia  Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  w Trzciance;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

7) projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarn-
kowsko-trzcianeckiemu na realizację zadania pod nazwę „Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych 
na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2014 roku”;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

9) projekt uchwały w sprawie   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

10) projekt uchwały w sprawie  uchylenia  uchwały Nr LVI/397/14 Rady Miej-
skiej Trzcianki z 30 stycznia 2014 r. w sprawie podziału środków na dofinanso-
wanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

11 )  projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedli-
sku;
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Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

12 ) projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej opiniującej projekty list przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjal-
nych na 2014 rok;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

13)  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy 
Trzcianka w 2014 r.;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego   2014 r. 
po zapoznaniu   się z projektem uchwały, proponuje aby  rozpatrywanie tego projektu 
uchwały  przesunąć  na sesję  w  miesiącu marcu br.
Wniosek został poddany głosowaniu: za -5, przeciw -0, wstrzymało się - 0.

Uwagi do projektu uchwały wniósł radny A. Cija:
a)   aby to tego projektu  uchwały  podejść profesjonalnie  i postawić  sobie za cel 
max.  ilość  adopcji  zwierząt  ze  schroniska  (przedstawić  sprawozdanie 
z poprzedniego roku: ile było adopcji, jakie były   koszty  np. czipowania itd.,  jak 
zostały wydatkowane  pieniądze),
b)   gmina  powinna  wdrożyć   program adopcyjny,  a  to  powinno  dać  ewidentne 
oszczędności -  podać środki na ten cel,
c)  należy  przyjąć zasadę aby  każdy pies w gminie  był  poddany elektronicznemu 
oznakowaniu (czipowaniu)  wtedy będzie wiadomo,  kto jest  jego właścicielem,   a 
Straż Miejska powinna to kontrolować,
d) należy  nawiązać ścisłą współpracę  z Pogotowiem dla Zwierząt.

Radny A. Cija   przedstawił  sprawę  potrąconego  dzikiego  zwierzęcia na ul. Fałata 
w Trzciance i  braku  szybkiej interwencji  (  potrącone zwierzę konało przez kilka 
godzin  i  nikt   nie  podjął   działania  oprócz   pana  Bielawskiego-  przedstawiciela 
Pogotowia  dla  Zwierząt).   Dodał,  w  tej  sprawie  powinno  być   wyjaśnienie 
w gazecie,   ze strony gminy.
Dalej   odniósł  się  do  przedstawionej  informacji  pisemnej  pt.  Sprawozdanie 
z  realizacji  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2013 roku”, jak  w załączeniu. 
Stwierdził, że jest to bardzo lakoniczna informacja i z tej informacji nic nie wynika. 
W informacji powinno być podane: ile tych psów jest, ile padło, ile było adopcji, ile 
środków na  sterylizację, ile na utrzymanie schroniska i  ile na adopcję. Powinno być 
rozbicie kosztów.
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, w tej  sprawie  powinna zadziałać  Policja ale nie 
zadziałała ( nie zastrzeliła ).  W tym temacie mógłby  powiedzieć pan Jaroszewicz 
szef  koła  łowieckiego  ponieważ  sprawa  dzikich  zwierząt  nie  jest  do  końca 
uregulowana.  Dalej dodał, że takich spraw w skali kraju jest bardzo dużo i może sąd 
by wypracował jakieś zalecenia. Odniósł się do sprawy schroniska stwierdzając, że 
do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, jest ona na naszym terenie monopolem. 
Jeśli  chodzi   o pana Bielawskiego, to pan Bielawski w ubiegłym roku zgłosił  się 
z chęcią adopcji  i  takie stosowne zezwolenie otrzymał i na tym koniec ( była to 
wyrywkowa akcja). Było spotkanie na którym ustalaliśmy jeśli z jego strony adopcja 
będzie  stanowiła  jakiś   cykl  ciągły,  to  przy  zmianie  budżetowej  będziemy  szli 
w takim kierunku, żeby  te psy były preferowane w momencie  adopcji ale to były 
dwukrotne spontaniczne akcje i to wszystko.

Radny  M.  Dąbrowski  stwierdził,  jeśli  przekazujemy  środki  na   Stowarzyszenie, 
Hospicjum i  chcemy dokładne  koszty wydatkowania, to tak samo  powinno być 
i w tym zakresie szczególnie,  dajemy tu kwotę w wysokości 240 tys zł.

Przewodniczący komisji stwierdził, że  jak podzieli się  kwotę 240 tys zł  przez  365 
dni  i przez   82 psy, to wychodzi stawka 8 zł, a niedawno na posiedzeniu  Komisji 
Spraw Społecznych  słuchał informacji, że stawka  dzienna na osobę w  Ankarze jest 
22 zł. Dalej dodał, że pan Bielawski, co innego proponował ale był bardzo duży opór 
ze strony pani A. Ciemachowskiej, przez wiele lat ze sobą walczyli i nie ma  żadnego 
w tej sprawie kompromisu. Dalej dodał,  sugestia była taka, że  podpisuje umowę 
z gminą przykładowo   na 2-3 lata i w przeciągu 2-3 lat  jest w stanie zlikwidować do 
zera stan psów w schronisku poprzez adopcję w zamian  za to, że otrzymuje  połowę 
pieniędzy   z  budżetu,  taka  była  sugestia.  Dodał,  że   nie  odpowiada  za  pana 
Bielawskiego.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  doszło do spotkania, została  wymazana przeszłość 
i  musimy  rozpocząć   od  nowa,  a  adopcja  była  dwukrotna  ze  strony  pana 
Bielawskiego. Powinien złożyć dokumenty i stanąć do przetargu.

Radny A. Cija dodał,  jeśli  Burmistrz  dojdzie do wniosku, że  można  ten miesiąc 
zaczekać i powalczyć w tej sprawie i  w następnym roku 2015 zaoszczędzić aby nie 
rosła ta kwota,  popracować w tym temacie przez ten miesiąc i przesunąć tę uchwałę 
o miesiąc, to  było  by dobrze.

Burmistrz K. Czarnecki dodał,  gwarantuje, że  w następnym budżecie  ta kwota nie 
wzrośnie.

14) projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 
od  nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego  oraz  podatków 
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pobieranych  w formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  na  terenie  sołectw 
w gminie Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu   25  lutego    2014 
r.  zapoznała się z  projektem uchwały.

15) projekt uchwały w sprawie  określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących  własność  Gminy  Trzcianka  oraz  bonifikat  przysługujących  ich 
nabywcom;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu   25  lutego    2014 
r.  zapoznała się z  projektem uchwały.

16)  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  warunków  udzielania  i  wysokości 
stawek  procentowych  bonifikaty  od  ceny  lub  pierwszej  opłaty  przyległej 
nieruchomości  gruntowej  lub  jej  części  sprzedawanej  lub  oddawanej  w 
użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

17)  projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic Matejki i Fabrycznej;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

18)   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  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

19) projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wyników 
finansowych spółek gminnych za 2012 rok.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  projektem uchwały.

Ad 7 )  Sprawy wniesione do komisji:

a) informacja  pana M. Patalasa kierownika Referatu Budynków Komunalnych 
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Urzędu Miejskiego Trzcianki  w sprawie kosztów  funkcjonowania targowiska 
miejskiego   w styczniu 2014 r,

Przewodniczący   komisji zwrócił się z  zapytaniem do członków komisji, czy  mają 
zapytania  do tego tematu. Poinformował, że   ww. informacji przedstawiono koszty 
funkcjonowania po to aby wiedzieć, jak to na dzisiaj funkcjonuje. Dalej dodał, cały 
przegląd  informacji  będziemy mieli  na  przełomie  kwietnia,  maja  br.,  wtedy  będą 
widoczne pierwsze działania  funkcjonowania  targowiska. Obecnie to są wstępne 
koszty  ale  widać,  że    mieszczą  się  w    ramach  poboru  opłaty  targowej  i   nie 
przekraczają tych kosztów.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  ww. pismem.

b) wniosek pana M. Gawrycha dot.  możliwości przeprowadzenia referendum 
w sprawie trzcianeckiego Mauzoleum,

Przewodniczący    komisji  poinformował,  że  sprawa  Mauzoleum  była  szeroko 
omawiana  na  komisji  w  kontekście  przebudowy  całego  Placu  Pocztowego, 
targowiska, jak i dworca PKS. Następnie zwrócił się do członków komisji, czy są 
jakieś  pytania,  sugestie  dodatkowe.  Dalej  dodał,   pan   Burmistrz  na  wczorajszej 
komisji przedstawił sytuację i oczekuje na pewne dane,  co do Mauzoleum,  dworca 
PKS, ewentualnych możliwości i dalszego postępowania. Na dziś nasze informacje 
są  na  tyle  skąpe,  że  nie  można  przedstawić  harmonogramu,   ani  zakresu,  czy 
ewentualnych wytycznych do działania na Placu  Pocztowym. Dalej  dodał, myślę, że 
w miesiącu kwietniu, maju będziemy posiadać pewną wiedzę na ten temat i będziemy 
mogli rozpocząć prace nad tym, co sugerował  pan radny A. Cija.

Radny A. Cija dodał, jeśli miałby być  referendum, to jest pytanie czy  mógłby  być 
razem przeprowadzony  z wyborami do Parlamentu  Europejskiego, czy oddzielnie? 
Dalej  stwierdził, że osobiście jest przeciwny przeprowadzeniu takiego referendum. 
Dyskusja na ten temat, przedstawienie argumentów i szukanie wiedzy  przez radnych, 
jest jak najbardziej słuszne.

Przewodniczący komisji  zwrócił  się  do pana M. Gawrycha  o  wypowiedź w tej 
sprawie  z  uwagi,  że  będąc  na  trzech   komisjach,  na  których  ten  wniosek  był 
rozpatrywany, wyrobił sobie   jakiś pogląd na ten temat.

Pan  M.  Gawrych   dodał,  że  jemu  chodziło  generalnie  o  wywołanie  tematu 
i zbadanie, czy taka możliwość istnieje. Tutaj usłyszał od pana Burmistrza, że takie 
coś  nie jest możliwe. W tym momencie,  to go satysfakcjonuje, z tym, że nie zgadza 
się  z  panem  A.  Ciją,  że  radni   potrafią  wypowiedzieć  się  w  imieniu   całego 
społeczeństwa. Dalej dodał, pan A. Cija w tej sprawie ma swoje wyrobione zdanie, 
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które nie koniecznie pokrywa się z  częścią  mieszkańców.

c)  wniosek  Zakładu  Inżynierii  Komunalnej  Sp.  z  o.  o.  w  Trzciance 
o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie gminy Trzcianka na okres od 15.04.2014 r. do 
14.04.2015 r  ( wniosek dostępny  w biurze  Rady).

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu  25  lutego    2014 r. 
zapoznała się z  z ww. wnioskiem.

Ad 8)  Wolne wnioski.
Radny A. Cija  wnioskuje o  przeprowadzenie akcji sprzątania gminy, z uwagi na 
duże ilości  śmieci,  jakie zalegają  po okresie zimowym szczególnie w lesie,  koło 
jezior  itd.  Proponuje  aby  w   akcję  zaangażować  szkoły,  sołtysów,  wszystkich 
mieszkańców.  Akcję  sprzątania  gminy  należy  przeprowadzić  w  terminie  do 
10 marca br. 

Burmistrz K. Czarnecki  dodał,  że w tym zakresie pani A. Ciemachowska dostała 
polecenie aby taką akcję przeprowadzić i włączyć w to szkoły.

Radny J. Kłundukowski  w odniesieniu do   padłych dzikich zwierząt, poinformował, 
że  zwierzyna dzika jest własnością skarbu państwa  w stanie wolnym. Decydentem 
w tej  sprawie  jest  koło łowieckie.  Koła Łowieckie w przypadku ciężkiego stanu 
zwierzęcia  mają   prawo  skrócić  im  życie,  a  nie   Policja  ponieważ  do  tego  jest 
specjalna amunicja a Policja  takiej amunicji nie posiada. Dodał, prosi aby  sprawy 
padłych dzikich zwierząt kierować do danego   koła  łowieckiego  lub  nadleśniczego. 

Radny J. Kłundukowski  wnioskuje o    zabezpieczenie ( wyrównanie) lub  usunięcie 
kikutów  rur  po  byłych  gablotach   na   murkach  koło  sklepu   „Piotr  i  Paweł” 
w Trzciance. Wniosek ten jest zgłaszany przez wielu mieszkańców naszego  miasta.

Radny J. Kłundukowski zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza,  jakie były ustalenia 
w  sprawie  dróg  na  zorganizowanym  spotkaniu  Burmistrza  z  przedstawicielami 
poszczególnych zarządców dróg?

Burmistrz K. Czarnecki  dodał,  murki  te są w  obrębie drogi wojewódzkiej. Dalej 
radnemu J.  Kłundukowskiemu wyjaśnił   w sprawie spotkania z przedstawicielami 
poszczególnych zarządców dróg, że jest projekt uchwały w sprawie  realizacji trzech 
zadań,  które  będą  razem  realizowane,  a  w  sprawie   sprzątania  chodnika  przy 
ul. Łomnickiej, odpowiedział, że  mają przysłać n.t. dokumenty, wyroki sądowe, że 
sprzątanie jest w gestii każdego  mieszkańca posesji i nie ma tego, że pas zieleni 
dzieli  chodnik.   Dodał,  jest   zapis,  że  dana  posesja  i  dany  chodnik  jest   gestii 
mieszkańca posesji.
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Radny  A.  Moszyński   poruszył  sprawę  spadających   śmieci  z   samochodów 
(  szczególnie  odpadów  plastikowych),  które  wywożą   odpady  na  składowisko 
w Kłodzie. Na trasie  Trzcianka- Pokrzywno spadające  odpady, zaśmiecają cały pas 
drogowy.  Wnioskuje więc o pilną    interwencję  w tej sprawie. 

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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