
Protokół  Nr 45 /14

z  posiedzenia     Komisji  Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki  i Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki  z  dnia  20  maja  2014 r.   

Posiedzenie    odbyło  się   w  sali    sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w godzinach    od  12:00  do  14:30. 
W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie   komisji, zgodnie z załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:
a)  pan Krzysztof  Czarnecki -  Burmistrz Trzcianki,
b)  pani  Małgorzata  Koczorowska- prezes MKS MDK,
c)  pani Iwona  Moraczyńska- Lilleeng- kierownik Referatu  Promocji, Kultury 
i Sportu,
d) pani Bożena Niedźwiecka- skarbnik gminy Trzcianka,
e) pan Mariusz Rozpłoch-  komendant  Straży Miejskiej Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzeniu   komisji  przewodniczył  Przewodniczący   K.  Oświecimski,  który 
przywitał   członków   komisji  i  zaproszonych  gości.  Następnie  zaproponował 
wprowadzenie zmiany w porządku posiedzenia poprzez wycofanie  pkt „7.Uchwała o 
bezdomności   zwierząt-  analiza”  ponieważ   od  14  marca  br.  komisja   zgłosiła 
konkretne  wnioski  do referatu  a dzisiaj  otrzymano tylko  wytyczne, które są na 
kilka stron i trudno je teraz analizować. Członkowie komisji w dniu 20.05.2014 r. 
otrzymali dokument o nazwie: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Trzcianka  na  rok  2015,  w 
załączeniu. Nowy porządek posiedzenia otrzymał brzmienie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu  nr 44/14 z dnia 15.04.2014 r.
4. Informacja na temat stanu technicznego zabezpieczenia ratowniczego na gminnych 
kąpieliskach.
5.Informacja  z   przebiegu  realizacji  inwestycji  związanych  z  bezpieczeństwem 
gminy zgodnie  z  zapisami w budżecie.
6.Realizacja  programu  JESSICA  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  Trzciance- 
informacja bieżąca.
7. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
8. Sprawy wniesione do komisji:
1) sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Trzciance za miesiąc marzec 2014 r.;
2) sprawozdanie finansowe gminy Trzcianka za 2013 r.
9. Wolne wnioski.

     10. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad 2)  Przyjęcie porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  na  posiedzenie  komisji  przybyła   pani 
Małgorzata   Koczorowska-  prezes  MKS MDK i  zwróciła  się  z  pismem,  którego 
kserokopię,  członkowie  komisji  otrzymali.  Następnie   poprosił   panią 
M. Koczorowską   o przedstawienie  członkom  komisji, swojej prośby.

Pani  M.  Koczorowska    poinformowała,  że   złożyła  pisemną  prośbę  o  wsparcie 
klubu  ponieważ  nie  była  pewna  czy  to  co  zamierzają  zrobić  dojdzie  do  skutku. 
Dostała  w ubiegłym tygodniu  potwierdzenie  z   czterech klubów  piłki  siatkowej 
(  Bielsko  Biała,  Piła,  Legionowo  i  Ostrowiec  Świętokrzyski  ),  że   chcą  do  nas 
przyjechać na turniej, który będzie turniejem dwudniowym.  Nie wiedziała, że turniej 
dojdzie  do  skutku,  to  nie  przygotowała  sobie  zaplecza  finansowego  na  koniec 
zeszłego roku, by  zamieścić  to w budżecie.  Jej  prośba jest  taka,  żeby  Komisja 
Sportu,  Turystyki  i  Promocji  wsparła    pozyskanie   dodatkowych  funduszy  na 
organizację  tego  turnieju.  Szacunkowo,   organizacja  tego  turnieju,  to   koszt 
30 tys zł. Dalej  dodała, wie, że są różne  pieniądze,  które pozostają z inwestycji i nie 
są  wykorzystane  do  ostatniej  złotówki  i  te  pieniądze   można  by  przeznaczyć  na 
poczet tego turnieju. Organizowany turniej jest drugim turniejem w Wielkopolsce, a 
co roku w Wielkopolsce organizuje się  turniej piłki siatkowej. Na takim wysokim 
poziomie   jest  w Szamotułach i  jest  tam  super  puchar   Polski  gdzie  gra  mistrz 
z wicemistrzem. 

Przewodniczący komisji  dodał,   jest to najwyższa liga, jeśli chodzi o polski  poziom 
piłki siatkowej kobiet i na pewno  w tych klubach pojawiają się reprezentantki Polski, 
czyli gra na najwyższym poziomie. Takiej imprezy w Trzciance od dawna nie było. 
Dalej  dodał,  że  chciałby  uzyskać   specyfikację,  jeśli  chodzi  o  koszty,  ponieważ 
30  tys  zł  dla  Burmistrza   jak  i   dla  Rady  Miejskiej,  jest   bardzo  poważnym 
wydatkiem  i ta specyfikacja  kosztów  powinna być.  Pytanie, jaki byłby  udział 
sponsorów  w tej kwocie oraz w jakim zakresie Rada Miejska miała by partycypować 
w tych kosztach.

Pani  M.  Koczorowska    wyjaśniła,  26   marca   br.  planując  ten  turniej  i  mając 
potwierdzenie   dwóch  drużyn,  zwróciła  się  z  zapytaniem  do   trzech  hoteli 
w  Trzciance   i  okolicy    czyli  hotelu  Smolarnia,  Ajaks  i  Gromada,  które   by 
pomieściły  80 osób  i dostała   kalkulację  kosztów na piśmie  z hotelu  Smolarnia, 
a z hotelu Ajaks tylko  ustną  kalkulację, nie otrzymała  na  piśmie. Jeśli chodzi 
o hotel Smolarnia, to zrobił kalkulację ale wiadomo, że jest to hotel drogi i dlatego te 
przykładowe 30 tys zł  brała  uwzględniając  koszty hotelu Smolarnia. W ofercie 
Smolarni uwzględniono zakwaterowanie, wyżywienie i  również   wieczór biesiadny. 
Taki wieczór biesiadny  chciałaby aby był spożytkowany ( mając takie  znakomitości 
w Trzciance), aby radni  i  zaproszeni goście uczestniczyli  w tym wieczorze. Jeśli 
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chodzi  o  sponsorów,  to  nie  miała  możliwości   dopiąć  wszystkiego   z  uwagi,  że 
w  ubiegłym  tygodniu  otrzymała  potwierdzenie   od  klubów,   ponadto  pracuje 
zawodowo ale zaczyna w tym kierunku działać. Stwierdziła, że liczy na sponsorów 
i pewną firmę z Trzcianki, która okazała się bardzo pomocna dla  naszego klubu i jest 
bardzo zainteresowana wszelkimi turniejami piłki siatkowej najwyższej rangi.  Ma 
nadzieje  zebrać  pieniądze,  w  ostateczności  będą  się  posiłkować  pieniędzmi 
klubowymi. Jeśli chodzi o pieniądze, to jest  odłożone 5 tys zł  w budżecie gminy 
tzw.  pozakonkursowe,   z  tych  pieniędzy  skorzystają  i  wniosek   w  tej  sprawie 
wpłynie.  Dalej  dodała,  że liczy na sympatyków siatkówki,  drobne sumy ale  będą 
wpłacać.  Pierwszą  informację  w sprawie  dofinansowania  otrzymał  pan  Burmistrz 
a drugi wniosek otrzymała komisja.

Radny  W.  Magdziarz   stwierdził,   bardzo  dobrze,  że  taka  inicjatywa  wpłynęła. 
Oczywiście, że sympatyków siatkówki w Trzciance nie brakuje, jeśli chodzi o ten 
poziom. Gratulacje za ten pomysł, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że budżet  jest taki 
jaki jest, a to w trakcie roku  wchodzi. Komisja będzie opiniowała jak najbardziej 
pozytywnie ale  Rada składa się z 21 osób i wszyscy będą musieli to przegłosować 
nie  wiadomo,  czy  taką   kwotę,  czy  inną.  Trzeba  jak  najbardziej  pomóc  w  tej 
inicjatywie, trzeba sobie zdać sprawę i popracować aby tych sponsorów pozyskać. 
Dodał, wolałby aby te pieniądze,   które mają być przeznaczone  na  hotel, zostały 
w gminie dla naszych przedsiębiorców, naszych mieszkańców i taka jest prośba, taki 
apel aby w takim kierunku iść.

 
Pani  M.  Koczorowska  dodała,   bierze  pod  uwagę  hotel  Ajaks  ale  na  razie  nie 
otrzymała pisemnej  kalkulacji lecz  tylko ustną. Będzie rozmawiała z menadżerami 
hotelu aby zeszli jeszcze z ceny, a jest to hotel  atrakcyjny cenowo.

Radny W. Magdziarz  dodał, bardzo ważną sprawą jest specyfikacja, harmonogram 
bo prawdopodobnie radni będą żądali, z czego się wzięła ta kwota. Lepiej wszystko 
rozpisać aby później nie było niespodzianek.

Pani  M.  Koczorowska  wyjaśniła,  specyfikację  ma  z  hotelu  Smolarnia  i  do  tej 
specyfikacji  dojdzie  wynajęcie  hali,  gdzie  Burmistrz  zapewnił  o  nieodpłatnym 
wynajęciu hali, a piłki,  sędziów sama we własnym zakresie  załatwi. Sędziów będzie 
miała za darmo, piłki i stojaki sygnalizacyjne. Jej chodzi o  zabezpieczenie   noclegu 
i   wyżywienie 6   drużyn.

Radna  J.  Pokaczajło  stwierdziła,  inicjatywa  jest  cenna  ale  jest  wiele  innych 
wniosków,  inicjatyw o  pozyskanie  środków finansowych.   Zakłada,  że  Burmistrz 
przymierzy  się  do  tego  wniosku   i  coś  nam  zaproponuje,  jakieś  rozsądne 
rozwiązanie, decyzję.

Przewodniczący komisji stwierdził, że jest to cenna uwaga, pan Burmistrz ma wiele 
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innych wniosków i  próśb o  dofinansowanie różnych inicjatyw. Musi pani prezes 
zrozumieć  decyzję ze strony Burmistrza, jeśli chodzi o przekazanie ewentualnych 
środków finansowych na dofinansowanie tego turnieju.

Pani M. Koczorowska wyjaśniła,jeśli chodzi o termin tych zawodów, to był jedyny 
termin, który można było zaplanować ponieważ nowe  drużyny  spotykają się na 
treningach i to jest czas na  treningi  w hali,  i nie gra się w tym momencie. Sezon 
piłki  siatkowej  rozpoczyna się  w październiku,  więc  wrzesień  jest  to  taki  termin 
kiedy  drużyny  robią  sobie  sparingi  i  to  jest  jedyny  termin,  który   był  wolny, 
ponieważ tydzień  wcześniej  jest już  super  puchar w Szamotułach a po naszym 
turnieju, drużyny nie będą wyjeżdżać  na żadne  zgrupowania.

Przewodniczący komisji  dodał,  w Polsce odbywają się mistrzostwa świata w tym 
zakresie  i  jeśli  skończy  się  to  sukcesem,  to   na  pewno   podwójne  będzie 
zainteresowanie  tą   imprezą  w  Trzciance.  Sympatycy  siatkówki   mają   pełną 
świadomość, że siatkówka   rozpoczyna się  na koniec września i października, nie 
jest  to  związane  z  wyborami.  Trzeba  zrozumieć  też,  że  budżet  gminy  nie  jest 
„gumowy” i tyle ile będziemy mogli to pomożemy ale proszę od nas nie wymagać 
cudów.

Burmistrz  poinformował,  że  z  panią  skarbnik  analizowali  budżet  i  na  najbliższą 
sesję   będą  przedstawione  zmiany.   Gminę   obecnie  nie  stać  na  finansowanie 
jakichkolwiek  imprez,  jeżeli  mielibyśmy  to   dźwignąć,  to  musielibyśmy  szukać 
sponsorów i ewentualnie  po przetargach, jakieś środki może by się  znalazły i  wtedy 
można by pomyśleć o  dalszym podziale. Obecnie budżet jest  bardzo napięty i trudno 
znaleźć  dodatkowe  środki. Dalej dodał, że po miesiącu czerwcu będzie coś więcej 
wiadomo.

Przewodniczący komisji  zwrócił się do członków komisji, czy  pozytywnie opiniują 
wsparcie organizacji  tej imprezy. Uważa, że wniosek  należy przekazać do Komisji 
Gospodarczej   i do  Przewodniczącego Rady  Miejskiej,  który  będzie rozmawiał 
w tej sprawie z panem  Burmistrzem. 

Wniosek  Miejskiego  Klubu Sportowego przy  Młodzieżowym Domu Kultury 
w Trzciance z dnia 19.05.2014 r.,   dotyczący  wsparcia Komisji Bezpieczeństwa 
Sportu, Turystyki  i Promocji Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie organizacji 
turnieju piłki siatkowej, który ma być zorganizowany w dniach 13-14 września 
2014 r.
Komisja Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji   Rady Miejskiej  Trzcianki 
w dniu  20.05.2014 r.,  pozytywnie  zaopiniowała   wsparcie  organizacji    imprezy, 
polegającej na  organizacji turnieju piłki siatkowej.  Stwierdziła,  że złożony w tej 
sprawie    wniosek   Miejskiego   Klubu Sportowego   przy  Młodzieżowym Domu 
Kultury  w  Trzciance  (  z  dnia  19.05.2014  r.),   należy  przekazać  do  Komisji 
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Gospodarczej  i do  Przewodniczącego Rady  Miejskiej Trzcianki. 
Wniosek został poddany głosowaniu : za-5, przeciw- 0, wstrzymało się -0.

Ad 3) Przyjęcie protokołu  nr 44/14 z dnia 15.04.2014 r. -
Przewodniczący  komisji  K.  Oświecimski  zaproponował   członkom  komisji 
zatwierdzenie  protokołu   przez głosowanie i   zapytał   czy są  uwagi.  Uwag nie 
wniesiono.
Protokół  nr 44/14 z dnia   15.04.2014 r.  został  przyjęty  w głosowaniu : za- 4, 
przeciw -   0, wstrzymujących  się -  1.

Ad 4)  Informacja na temat stanu technicznego zabezpieczenia ratowniczego na 
gminnych kąpieliskach.

Przewodniczący  komisji  K.  Oświecimski  poprosił  o  wypowiedź  w  tym zakresie, 
panią I.Moraczyńską- Lilleeng.

Pani  I.Moraczyńska-  Lilleeng  wyjaśniła,   pan  Burmistrz   podpisał  zarządzenie 
w sprawie   organizacji  celowych  i  na  to  jest  przeznaczona  kwota  w wysokości 
50 tys zł  i  zadanie  będzie  realizowane  do 30 września  br.  Do dnia  dzisiejszego 
należy składać oferty  i na następnej komisji będzie można powiedzieć, kto złożył 
oferty i  ile  tych ofert  wpłynęło.  Dotacja  tutaj  będzie  udzielona na utrzymanie tej 
gotowości  ratowniczej, na prowadzenie działań ratowniczych w szkole w zakresie 
ratownictwa, utrzymanie w gotowości sprzętu  ratowniczego  i to wszystko znajdzie 
się w umowie z tym stowarzyszeniem. Jest powołana komisja konkursowa i później 
Burmistrz  zaopiniuje  wybór komisji albo zmieni  ten wybór.

Przewodniczący komisji stwierdził, że stan zabezpieczenia na gminnych kąpieliskach 
jest    szerszym  pojęciem i  chciałby  uzyskać  więcej  informacji  na   temat  stanu 
kąpielisk w chwili obecnej, stanu technicznego pomostów, czy będzie wymieniany 
piasek itd. takie sprawy pytają mieszkańcy i  chciałby wiedzieć jak wygląda  stan 
techniczny plaż i co w tym zakresie będzie wykonywane.

Radny W. Magdziarz zapytał,   jeśli chodzi  o nową plażę, to  przy   zejściu  na 
pomost,  czy będzie  dokończona  ścieżka pieszo- rowerowa. 

Pani  I.Moraczyńska  –  Lilleeng  wyjaśniła,   ta  ścieżka  jest  już  dokończona. 
Zabezpieczona kwota w wysokości  50 tys zł  jest  przeznaczona na ratownictwo a 
10 tys zł na zabezpieczenie plaż. Jest złożone zamówienie na 160 ton piasku i piasek 
powinien być przewieziony w tym tygodniu na plażę oraz  dwie  wywrotki  przy 
jeziorze  Logo. Będą też sprawdzone  pomosty, głównie skupią się na przeglądach 
pomostów na  nowej plaży ponieważ pomosty na starej  plaży  są nowe. Zostaną 
zainstalowane przebieralnie, które zostaną ustawione  na   obu  plażach. Jeśli chodzi 
o  Toi  Toi,  to   są,  jeden jest  w parku   przy  kortach tenisowych  i  będzie  stał  do 
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momentu  zakończenia  sezonu  piłkarskiego  czyli  do   połowy  czerwca.  Później 
zostanie przeniesiony na nową  plażę,a  na starej plaży też jest postawiony Toi Toi. 

Przewodniczący   komisji  zwrócił   się  z  prośbą  o   przygotowanie    informacji 
w  sprawie   zabezpieczenia  ratowniczego  na  gminnych  kąpieliskach  i  aby  taką 
informację  przekazać  do   telewizji lokalnej ( może wywiad z Burmistrzem) aby 
mieszkańcy  wiedzieli   jaki  jest  zakres,  co  się  robi  i  jaki  jest  harmonogram  na 
zagospodarowanie   poszczególnych   fragmentów  przy  jeziorze.  Prosi  aby  taką 
informację  przekazać  na  piśmie  dla  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki 
i Promocji.

Pani I. Moraczyńska – Lilleeng dodała, w czerwcu zostanie zgłoszone  badanie wody 
i te 10 tys zł,  zostanie spożytkowane na  przygotowanie tych plaż aby w nowym 
sezonie   odpowiednio  wyglądały.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, na starej plaży  będą stawiane elementy siłowni 
i  mają  tak  być   ustawione  aby  nie  było  możliwości  parkowania  samochodów 
naprzeciwko  HOW.  Mieszkańcy   zaczynają  wjeżdżać   samochodami  na  plażę 
i dlatego trzeba  postawić znak  „zakaz  wjazdu” po to aby Straż  Miejska  mogła 
ewentualnie zareagować.  Będzie tylko wąski przejazd dla rowerów i wózków  i po 
dosypaniu piasku, plaża  będzie odcięta od  możliwości  wjazdu dla samochodów. Co 
do nowej plaży, to po zakończeniu realizacji  inwestycji ( połączenie z pomostem 
z jednej  strony),   nie będzie  dojazdu i  będą schody do  HOW.  Nowa plaża dla 
poruszających  się na wózkach będzie dostępna, pomost nie będzie dostępny. Będzie 
dosypany  piasek  i  zakończone  będą  inwestycje  na   wysokości  już  sprzedanego 
budynku (  nieżyjącego  pana Piszczoły). Piasek zostanie  dowieziony na plażę przy 
jeziorze Logo ( wyrwa po wodzie). Dalej dodał,   jako gmina nie są w stanie spełnić 
oczekiwań zgłaszanych przez  pana Hałuszkę a lista jest bardzo długa, chcieli  by 
mieć:  hangar postawiony dla łódek, wózki do przewozu kajaków, budki ratownicze 
na stelażu itd.,  a  tego  w tym roku   nie są  w stanie spełnić.

Radny W. Magdziarz  zwraca się z prośbą w imieniu  mieszkańców   aby  przy 
wiacie  grillowej  nad jeziorem Sarcz,  postawić  śmietnik  oraz  na  starej plaży 
poprawić jedną ławkę zlokalizowaną  (deski są nie obrobione i nieodmalowane ) po 
prawej stronie  przy zejściu do plaży ( druga ławka). 
Przy ścieżkach  pieszo – rowerowych  na terenie miasta,  zamontować  stojaki dla 
rowerów ( aby mieszkańcy nie kładli   tych rowerów na ścieżce) i  zastanowić się 
w jakich miejscach są najbardziej potrzebne.

Przewodniczący  komisji  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Burmistrza  o  udzielenie 
informacji, kiedy nastąpi  ostateczne  przekazanie   ryb   w parku nad jeziorem Sarcz 
ponieważ  co chwilę coś się dzieje a nie chciałby  zgłaszać, że ryba  jest przewrócona 
do góry.  Chciałby wiedzieć komu to zgłaszać a ponadto mieszkańcy też powinni 
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wiedzieć  gdzie  w tej  sprawie  mogą   monitować.  Telewizja   też  powinna  pomóc 
ponieważ  kilka  razy  była   taka  sytuacja,  że  coś  się  z  tymi  rybami  działo  i  nie 
wiadomo  komu  to  zgłaszać.  Pytanie,  kiedy  to  będzie  przekazane,  kiedy  Urząd 
przejmie   aby  można  było  do  konkretnej  osoby  przedzwonić,  jak  będzie  się  coś 
niedobrego działo.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, te uwagi dot. uszkodzeń, są przesyłane i nie ma 
reagowania z dnia na dzień.  Problem powinien zniknąć w momencie,  jak te ryby 
zostaną  przekazane  ale  ten  moment  przekazania  jest  dość  trudny    ponieważ 
inwestorem jest Nadnotecka Grupa Rybacka, która jest zleceniodawcą. Firma, która 
stawia  ryby  nie  jest  zobowiązana  nam   przekazać protokólarnie.  Gmina chce 
wymusić  aby  przedstawiciel  Nadnoteckiej  Grupy  Rybackiej  przyjechał 
i protokólarnie przekazał  gminie te ryby, a gmina jest zobowiązana przez 5 lat je 
utrzymywać.  Przyjeżdża  firma  z  Gliwic,  w  ciągu  jednego  dnia  stawia  elementy 
i betonuje   postument, beton jest jeszcze świeży,  to  wandale mogą zniszczyć ten 
świeży beton.   Przyjedzie  firma,   postawi  witacz,  jeden element  na placu zabaw, 
naprawi to co jest, i  czekamy na protokół odbioru  ponieważ  chcemy koniecznie aby 
Nadnotecka Grupa  Rybacka wpłynęła na to aby  poszczególne   ryby   nie były 
mocowane   na  pojedynczym  stelażu lecz mocowane  inaczej. W późniejszym etapie 
mamy  przewidziany projekt techniczny nasadzeń i  będą  wprowadzone elementy 
kujące   wokół tych ryb.

Ad  5)  Informacja  z   przebiegu  realizacji  inwestycji  związanych 
z bezpieczeństwem  gminy zgodnie  z  zapisami w budżecie.

Przewodniczący komisji poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji w zakresie, 
jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w gminie  zgodnie z zapisami w budżecie. Dodał 
jest  tu  kwestia  chodników,  zatoczek,   ścieżki  pieszo-  rowerowej   do  cmentarza, 
ul.Wieleńska, jest to sprawa bezpieczeństwa  i to interesuje członków komisji.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, Wieleńska  jest wykonana, na tym odcinku co jest 
w budżecie,  następne elementy jeżeli  się  pokażą,  to będą skierowane w kierunku 
miasta, a nie w kierunku ogródków działkowych ponieważ tam trzeba  udostępnić 
mieszkańcom,  którzy  na  wysokości   parkingu wychodzą na  ulicę  Wieleńską,  czy 
z  ul.  Broniewskiego.  Na  ulicy  Kopernika  wykonuje  się   pierwszy  etap  ścieżki 
(  od  ul.  Chełmońskiego  do  przejazdu  kolejowego).  Następny  etap  po  realizacji 
inwestycji   przez  Inter  Marche  przy  ul.  Kopernika  Dodał,  że  chcą  połączyć 
inwestycję   z ul. Kopernika. Dalej  poinformował, że  są na etapie korespondencji 
z  PKP  na  temat  budowy  ścieżki  pieszo  rowerowej  wzdłuż    torowiska   do 
ul.  Wspólnej  i  trzeba  będzie  podpisać  z  PKP  akt   notarialny  przekazania 
w  użytkowanie  tego  terenu.  Są  po  rozmowach   z  księdzem  proboszczem 
Żołyniakiem  i  teren  zostanie  nam  przekazany  pod  budowę  ścieżki.   Została 
wykonana  zatoczka  przy  przedszkolu  na   ul.  Spółdzielców  ale  ta  zatoczka  jest 
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wykorzystywana  jako parking. Zatoczki przy   ul. Mickiewicza w pierwszym etapie 
zostały wykonane ( na odcinku od  ul. Broniewskiego do ul. Staszica )  z jednym 
parkingiem  gdzie   mieszkańcy   protestują  ponieważ  nie  chcą  mieć   miejsca 
postojowego   pod  oknami.  W  następnym  roku  po  wybudowaniu  ronda   przy 
skrzyżowaniu  ul.  Mickiewicza  i  ul.  Dąbrowskiego  kolejne  zatoczki  trzeba  będzie 
wykonać. Dalej dodał, że są po rozmowach z PGNiG  w sprawie przebudowy linii 
gazowych przy  budowie ronda. Okazało się, że te  środki, które były  planowane 
powinny  wystarczyć na przebudowanie ale  gazownicy zażyczyli sobie przełożenie 
linii średniego przepływu gazu ale bez wyłączenia, czyli szacowany  koszt około 100 
tys  zł.  W piątek  odbyło  się  spotkanie   z  dyrektorem głównym   i  technicznym, 
i   brygada  z  Piły  wykona  to  zadanie  a  gmina  będzie  zobowiązana   do  zakupu 
materiałów.  Dalej dodał, jest to dla gminy korzystne i pozwoli na zrealizowanie tego 
zadania przez miesiąc lipiec i sierpień. Jeśli chodzi  o  ul. Kościuszki, realizowana 
jest  na  etapie  przy WBK i obiektach,  i w dniu dzisiejszym zapadła decyzja aby 
wykonać  podjazd do  apteki.  Nie będzie  wykonany podjazd do bankomatu przy 
WBK  zgłoszony przez pana Joachimiaka ( na tę chwilę technicznie nie jest możliwy 
do  wykonania.  Osoby  na  wózkach  będą  mogły  korzystać  z  obecnego  podjazdu 
bezpośrednio do banku. Będzie wykonane też boisko boczne na OSIR i remont sali 
gimnastycznej w SP Nr 3 i to są te zadania, które będą przedstawione  na najbliższej  
sesji. Dojdzie też projekt techniczny  na osiedlu Lelewela ( doprojektowanie  systemu 
kanalizacji)  oraz   realizacja  projektu   i  modernizacja   ul.  Kościuszki  włącznie 
z  uliczką koło „Złotego Rogu” w dół. Inwestycja ta  zostanie rozpoczęta  w tym 
roku,  a  zakończona   w  roku  przyszłym ponieważ  oprócz  projektu  technicznego, 
wymagana jest  zgoda Spółdzielni  Mieszkaniowej,  która  ma  tam obiekty.  Ponadto 
firma  ABITA, chce  aby odprowadzić wody deszczowe  ze    starego  magazynu czyli 
te sprawy  muszą być  uregulowane  włącznie z  ZIK, który na ul. Kościuszki ma 
wykonać  80 mb  przebudowy kanalizacji sanitarnej. Na ul. Kościuszki  planuje się 
poprawę  oświetlenia   i  są  prowadzone  rozmowy  aby  ustawić  dwie  lampy  na 
przejściach dla pieszych, ponieważ te lampy, które obecnie stoją, w okresie jesienno 
zimowym o zmroku,  nie oświetlają odpowiednio przejść dla pieszych. Przy okazji 
przebudowy ul. Kościuszki,  planuje się  także  postawienie po drugiej stronie,  lampy 
i w tym momencie  te przejścia byłyby doświetlone, jak i też stworzenie możliwości 
całodobowego dostępu do prądu, po to aby  zainstalować  kamerę i  objąć obszar 
monitoringiem  czyli   poprawić  bezpieczeństwo  w tym rejonie.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji w  zakresie  prac jakie 
mają  być wykonane   odnośnie  sali i boiska w odniesieniu do  zmian budżetowych.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił, 100 tys zł  wypada z ul. Chrobrego z uwagi, że 
otrzymano informację z energetyki, że w latach 2015-2016  nie planują tam żadnych 
inwestycji, zostaje to wykreślone. Dalej dodał, ale będziemy projektować i będziemy 
próbowali to wykonać ze  środków remontowych  energetyki, czyli    przeznaczamy 
pieniądze  na  projekt  techniczny  i   uruchamiamy  próbę  pozyskania  środków 
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finansowych  z  funduszu  remontowego  energetyki.  Wchodzi  etap  projektu 
technicznego  ul. Kościuszki. Jeśli chodzi o remizę OSP w Białej, to jest kosztorys na 
140 tys zł  z tego  25 tys zł  będziemy próbowali wprowadzić  remont sali  w Szkole  
Podstawowej Nr 3 ( parkiet,  zabudowa, wymiana kaloryferów), jak i też poprawa 
nasadzeń,  oświetlenia  i  wymalowanie  ścian  bocznych  sali.  Jeśli  chodzi  o  boisko 
boczne na OSiR, to za kwotę 180 tys zł  będzie  wykonane: ogrodzenie, drenowanie 
boiska, uziarnienie  piaskiem i położenie trawy z rolki plus wykonanie nawodnienia, 
które jest na płycie głównej i wymiana bramek. 

Ad 6) Realizacja programu JESSICA w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance- 
informacja bieżąca.
Przewodniczący komisji  poinformował,  z uwagi, że  nie ma  kto wyjaśnić  tematu 
z zakresu realizacji  programu JESSICA, temat zostanie przeniesiony  na następne 
posiedzenie  komisji.

Ad 7)  Analiza i  opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Trzcianki.
Pani B. Niedźwiecka  wyjaśniła,  są materiały  w formie uchwał, które są dołączone 
do  sprawozdania  z wykonania budżetu za rok 2013. Rada Miejska ma obowiązek 
zatwierdzenia   sprawozdań   finansowych   z  działalności   instytucji  kultury. 
W projektach  tych  uwał,  pokazane   są   dochody,   rozchody,  wynik   finansowy 
w poszczególnych instytucjach i takie uchwały Rada corocznie zatwierdza.

Przewodniczący  zapytał,  czy  są   projekty  uchwał   lub  będą,  które   przynoszą 
konkretne zmiany.
 
Pani B. Niedźwiecka  wyjaśniła, że będzie uchwała w sprawie zmiany budżetu. Dalej 
dodała,  dzisiaj  były  omawiane  zmiany  z  panem  Burmistrzem,  panią  Burmistrz 
i  radni otrzymają te zmiany w materiałach na sesję. Jeśli chodzi o inne zmiany, to nie 
ma istotnych zmian. Od Wojewody nie ma nic ze spraw dodatkowych, jest dotacja na 
wybory  w  formie  zarządzenia.  Na  zapytanie  przewodniczącego  komisji,  jak 
przedstawia się sytuacja w sprawie realizacji dochodów i wydatków, poinformowała, 
że  powinniśmy być zadowoleni.  Stwierdziła, że dochody ze sprzedaży mienia są 
wykonane  prawie w  100% ( to co już wpłynęło i co ma wpłynąć do końca roku ).  
Brakuje niecałe 500 tys zł  sprzedaży aby się zamknąć  z tymi dochodami w  100%. 
Dochody  z  podatków też  są  realizowane w sposób prawidłowy i  jeżeli  dalej  tak 
będzie,  to nie będzie żadnego zagrożenia  dla budżetu,  w tym roku.

Członkowie  komisji analizowali następujące projekty uchwał:

a)  projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 
2013 rok biblioteki Publicznej Miasta i  gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny 
w Trzciance;
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Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

b)  projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 
2013 rok Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance;

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

c)  projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 
2013 rok Muzeum ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance;

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

d)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  27  lutego  2014  r.  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od 
nieruchomości  w  ramach pomocy  de  minimis;

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

e)  projekt  uchwały w sprawie  wystąpienia  pokontrolnego z  przeprowadzonej 
kontroli  procedury wystawiania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych;

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

f)  projekt  uchwały  w  sprawie  programu  ochrony  środowiska  dla  gminy 
Trzcianka do roku 2016, z perspektywą do roku 2020;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji  zapoznała się z projektem 
uchwały   w dniu 15.04.2014 r.

g)  pismo  Burmistrza  Trzcianki  Nr  RPI.7014.2.2014.RZ  z  dnia  22.04.2014  r 
(wpłynęło 14.05.2014r)  dot. przekazania materiałów dla Komisji Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  prośbą  o  wypracowanie  listy  zadań,  które  winny  znaleźć  się 
w WPI, w terminie do 26 maja 2014 r;

Przewodniczący komisji zwrócił się do członków komisji z zapytaniem, jakie mają 
propozycje   zadań,  które  winny  się  znaleźć   w  WPI.  Dalej  stwierdził,  że  na 
posiedzeniu Komisji Gospodarczej, część radnych  sugerowała aby w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym były  zabezpieczone podstawowe potrzeby: woda, kanalizacja 
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i  drogi.  Te  potrzeby  pokrywają  się  z  potrzebami  naszej  komisji.  Dalej  dodał,  że 
osobiście jest za tymi inwestycjami ponieważ poprawiają infrastrukturę  gminy ale 
też składał wniosek aby rozpatrzyć te inwestycje, które  mają duże znaczenie dla 
mieszkańców całej gminy tzn. infrastruktura w zakresie sportu i rekreacji. Nie tylko 
są ważne  drogi i kanalizacja. O tym jak  gmina wygląda tak czy inaczej, czy jest  
atrakcyjna   dla  przyszłych  i   potencjalnych  inwestorów,  którzy  ewentualnie 
zwiększyli by możliwości   i zmniejszyli   bezrobocie na terenie naszej gminy i to ma 
bardzo  istotne  znaczenie.  Taki  wieloletni  Plan  Inwestycyjny  powinien  zawierać 
wszystkie najistotniejsze elementy. Rozmawiamy od wielu, wielu lat na temat basenu 
a do dzisiaj nie mamy nawet lokalizacji. Taka pływania, to nie jest mały koszt, a do 
tego dochodzą też inne zadania kluczowe.

Radny  W.  Magdziarz   sugerował  aby  w  WPI  zostały   umieszczone  zadania 
podstawowe:  drogi  ale  również  jeśli  chcemy  jakiegoś  inwestora  tu  ściągnąć  to 
musimy zapewnić    jakąś infrastrukturę  i w tym zakresie należy  zrobić rozeznanie 
czy dom kultury, basen, drogi.  Dodał, jako  priorytet  należy brać pod uwagę : drogi, 
basen i  ośrodek kultury.

Radny A. Jaworski, jako główne zadanie sugeruje  na wszystkich ulicach  Trzcianki, 
(które nie mają jezdni utwardzonej ani chodnika) budowę  jezdni i chodników    m.in. 
osiedle  Obotryckie,  które  jest  jednym z  najstarszych  osiedli  w Trzciance.   Dalej 
dodał, na  ul.Chrobrego normalnie nie można przejechać z uwagi na zły stan drogi 
oraz  na  słupy  energetyczne,  które  są  w  osi  drogi.  Dla  niego  najważniejszym 
zadaniem jest  zabezpieczenie podstawowych potrzeb czyli  dróg. Jak takimi drogami 
matki  z  wózkami,  ludzie   pieszo  lub  rowerem   mają  się  poruszać.  Jeśli  taki 
harmonogram będzie opracowany i mieszkańcy będą o tym  poinformowani, to na 
pewno zrozumieją i będą wyrozumiali.

Przewodniczący  komisji   poinformował  radnego  A.  Jaworskiego,  że  ma  być 
przygotowany do lipca  harmonogram  wykonania  ulic  Trzcianki  i  według  tego 
harmonogramu ( nie wie czy będzie ściśle określony  terminarz i lata) ale ma być tak 
aby  mieszkańcy  gminy  Trzcianki  wiedzieli  czego   mają  się  spodziewać   i  kiedy 
(  zakres  prac  i  w  jakich  latach).  Dodał,  że  osobiście  będzie  optował   przy 
klasyfikowaniu  dróg  aby  brać  pod  uwagę  kryterium  wieku  danej  ulicy  (  ile 
mieszkańcy czekają).Osiedle Obotryckie jest jednym z najstarszych osiedli i będzie 
się kwalifikowało do wykonania w pierwszej kolejności.

Radny  M.  Dąbrowski  dodał,  od  wielu  lat  mówi  się  o  budowie  basenu,  ustalmy 
miejsce  gdzie  ma  powstać,  próbujmy  to  zapisać.  Ustalmy  jedno  czy  dwa boiska 
„Orlik”, zróbmy Centrum Kultury i Sportu. Cieszy się, że jego propozycja zgłoszona 
na  sesji  będzie  realizowana   i  taka  lista  ulic  powstanie.  Niech  będzie  taki 
harmonogram  robót  drogowych z  zarysem lat  kiedy ma to  być i  może się  uda 
pozyskać  na to środki. Jeśli chodzi o basen, to ustalmy jego miejsce, załóżmy, że 
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będziemy go robić, załóżmy te Orliki, te Centrum Kultury i Sportu, generalnie takie 
wielkie   rzeczy. Dodał, na te drogi powoli w tym harmonogramie  jakoś nas będzie 
stać.  Generalnie   WPI  dla  niego  jest  to  zarysowanie   takich  większych  rzeczy, 
dogadanie  się  i  zatwierdzenie.  Dla  niego  niezrozumiała  jest  taka  sytuacja  z  tym 
słupem energetycznym w  drodze,  dlaczego  tego  nie  można   było  przesunąć  już 
wcześniej.

Przewodniczący  komisji   stwierdził,  jakie  kryterium  przyjmiemy  co  do 
harmonogramu,  to  ten  dokument  będzie  pokazywał,  kto,  kiedy   i  czego  się 
spodziewać. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym musimy ująć te zadania, które są 
niezbędne i  to  państwo zadecydują  czy ścieżki,  czy  Orliki,  teatr  itd.  Dodał,   jest 
zdania aby jako komisja przegłosować  sprawę basenu, pływalni   aby stwierdzić, czy 
jest niezbędna aby  rozpatrywać w  WPI. Jeżeli radni uznają ostatecznie, że nie, to 
tego zadania nie będzie w  WPI. Budowa takich dwóch boisk  ( jeśli chodzi o Orliki 
i pływalnię ) dotyczy naszej komisji  i powinna być albo akceptacja ( sugestia,  że 
takie zadania powinno być) albo nie. Należy zachować dwutorowość, w pierwszej 
kolejności te najważniejsze  elementy czyli drogi itd. a  z drugiej strony coś  dla 
potencjalnych  inwestorów  i dla mieszkańców, powinniśmy po  tej drugiej stronie 
przedstawić, nasze propozycje.

Radny  A.  Moszyński  stwierdził,  że  chętnie  poprze  te  propozycje.  Uważa,  że 
potrzebny jest i ten  basen, ponieważ z niego będą korzystać  ludzie nie tylko z miasta 
ale i też ze wsi aby poprawić zdrowie. To są istotne rzeczy, zatrzymamy  młodzież 
i  będziemy mieli jakiś atut jako gmina.  Tym tokiem  musimy iść  dalej w stosunku 
do  wsi.  Na   Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  zasugerował   aby  objechać 
wszystkie sołectwa i wziąć pod uwagę kryterium: które drogi są najbardziej  istotne 
do remontu i zrobić   porządnie np. dwa odcinki a nie byle jak w 20 wsiach. Zrobić 
profesjonalnie, porządnie dwa odcinki  dróg  np. w Białej czy w Łomnicy ale to po 
objeździe tych dróg  w mieście jak i na wsiach.  W  zakresie   dróg, wnioskuje o 
zabezpieczenie  tych   najistotniejszych   elementów i  nie podejmowanie   działań 
doraźnych.

Radny  M.  Dąbrowski   zaproponował   wykonanie  takiej  analizy,  następnie   aby 
zabezpieczyć  środki  na  budżet  partycypacyjny  dla  mieszkańców  i  spróbować  go 
wdrożyć.  Dodał, że nie muszą to być  milionowe kwoty, ponieważ nas na  to nie  stać 
ale może przez to parę rzeczy się rozwiąże. Można by na przykładzie Piły spróbować 
i  na  przykładzie  jakiejś  niedużej  kwoty  w  przeciągu  jakiegoś   czasu   i  szukać 
chętnych  i coś  zrobić. Przez to mieszkańcy mieli by jakiś wpływ.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  takie  inicjatywy  są  ze  strony  Burmistrza 
i Rady aby zachęcić  mieszkańców  i jakieś partnerstwo,  jest  istotne chociażby przy 
budowie  dróg.  Do  dzisiaj  nie  rozwiązana  jest  sprawa  podatków i   jeżeli  byłaby 
możliwość i forma kompensaty jeśli chodzi o podatki, to część  mieszkańców  by się 
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zgodziła   aby partycypować w kosztach, kosztem ewentualnej  kompensaty.

Radna J. Pokaczajło  dodała, jeśli chodzi o budowę  basenu, to  później dochodzi 
bardzo duży koszt utrzymania  tego,  pytanie czy my będziemy w stanie  podołać 
takim kosztom. Uważa, że w pierwszej kolejności najpierw powinny być wykonane 
drogi czyli zabezpieczone te podstawowe  potrzeby mieszkańców.

Przewodniczący komisji stwierdził, jeśli chodzi o pływalnię, trudno  jest ukrywać, że 
jest  to instytucja dochodowa i gmina będzie ponosiła koszty, a są to w skali roku 
w zależności od wielkości  basenu np. pływalnia na poziomie Złotowa, czyli taka 
skromna  wychodziła  na  zero,  jeśli  chodzi  o  dochody.  Natomiast  pływalnia  typu 
Wałcz,  to  trzeba  dokładać.  Trzeba  brać  pod  uwagę  wszystko,  jeśli  pływalnia,  to 
skromna albo nie. Natomiast jeśli trochę większa, z perspektywą dla większej  ilości 
mieszkańców, to wtedy trzeba zdać sobie sprawę, że przedział między  500  tys zł a 
1mln zł rocznie trzeba  od razu uwzględnić  w budżecie, jest to  korzyść ale i koszt na 
przyszłość.

Radny  W.  Magdziarz   podkreślił  aby WPI  wpisać  kilka pozycji  i  nie  sztuką  jest 
wybudowanie ze swoich środków finansowych lecz sztuką  jest pozyskiwanie tych 
środków zewsząd.   Dobrze by było przyjąć pewne założenia  np.  basen,  „Orliki”,
Centrum Kultury i  drogi.  Jako komisja musimy wypracować i  przekazujemy  ten 
dokument ( który zagłosujemy)  do Komisji Gospodarczej, dalej komisja to wszystko 
zbierze  i wspólnie   zagłosujemy. Warto jest mieć więcej tych projektów i propozycji 
aby  później  jak  Burmistrz  powie,  że  pojawiły  się  pieniądze,  to  już  mamy 
przygotowane. Te cztery pozycje, w tej chwili są najważniejsze.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  radni  są  świadomi,  jakie  mamy  pieniądze. 
Następnie  zaproponował  aby  przegłosować   poszczególne  zadania,   w  pierwszej 
kolejności przegłosować realizację  pływalni. Dodał, jeżeli przegłosujemy, to jeszcze 
z uwagą bezwzględnej lokalizacji a jeżeli nie, to nie bierzemy to pod uwagę, jeżeli 
przed WPI nie ustalimy  lokalizacji pływalni.

Radny  A.  Jaworski  zaproponował  aby  zacząć   glosować  nad   ważniejszymi 
zadaniami, ustalić kolejność.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że tu nie  jest brana kolejność lecz nasze sugestie 
zadań  bez  uwzględniania   kryteriów   kolejności   ich  realizacji.  Na  Komisji 
Gospodarczej dopiero będą ustalane  konkretne kryteria.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
wypracowała  następujące   propozycje   zadań  do   Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego:
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1. W zakresie naprawy i budowy  dróg (  konkretnych odcinków )  aby w kolejnych 
latach umieścić stosowne kwoty  i  aby został  przygotowany   harmonogramu  robót 
na  kolejne  lata  realizacji  poszczególnych  ulic,  dróg i  infrastruktury związanej 
z budową  dróg ( kanalizacja,  wodociągowanie i oświetlenie). 
Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 20.05.2014 r., wniosek 
poddała głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się- 0.

Na  realizację  ww.  zadań  komisja  wnioskuje  aby  przeznaczyć  minimalną  kwotę 
w wysokości 200 tys zł rocznie.
Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 20.05.2014 r., wniosek 
poddała głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się- 0.

2.  Podjęcie  działań w kierunku budowy pływalni   i  jej  realizacji  pod warunkiem 
wskazania   jej lokalizacji   jeszcze   przed  umieszczeniem   w WPI. 

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 20.05.2014 r., wniosek 
poddała głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się- 1.

3. Podjęcie działań w celu  realizacji   Centrum Kultury w sensie budynku (   sala  
konferencyjna,  sala wystawowa   i sala  kinowa)  za kwotę 200 tys  zł ( najpierw 
projekt  techniczny  ),  uzależniając    jego  realizację   od  pozyskania  środków 
zewnętrznych.

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 20.05.2014 r., wniosek 
poddała głosowaniu: za-5, przeciw-0, wstrzymało się- 2.

4. Realizacja  infrastruktury sportowej w postaci   wielofunkcyjnych boisk  z sugestią 
,że jedno boisko w gminie  i  jedno boisko  na terenie miasta.
Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 20.05.2014 r., wniosek 
poddała głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się- 0.

h)   projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie 
ul. Tetmajera,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

i) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy   Trzcianka   na  obszarze  osady 
Dłużewo.
Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.
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j)  projekt  uchwały  w  sprawie   wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

Ad 8)  Sprawy wniesione do komisji:
1) sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Trzciance za miesiąc marzec 2014 r.;
Przewodniczący  komisji   poprosił  komendanta  Straży  Miejskiej  o   omówienie 
sprawozdania.

Pan M. Rozpłoch  wyjaśnił, jeśli państwo zapoznaliście się z przedłożoną informacją 
i  są jakieś zapytania, to on je wyjaśni.

Przewodniczący  komisji   dodał,  jeśli  chodzi  o  dodatkową  informację,  czyli 
odpowiedź  na  wniosek  komisji  w  sprawie   egzekwowania  od  właścicieli   psów 
zbierania odchodów, to nie podoba mu się  ostatnie zdanie  ujęte w tej  informacji. 
Uważa,  że  takie  zdanie,  cyt.”Z  relacji  strażników   miejskich  wynika,  że  nie 
stwierdzono  przypadku  aby  jakakolwiek  osoba  w  ich  obecności  nie  posprzątała 
odchodów po swoim psie”. Wniosek z tego jest taki, że strażnicy byli i ani razu nie 
stwierdzili  takiej sytuacji  o której pan napisał.  Coś jest nie tak, jeśli chodzi o te 
działania, jeżeli wy  występujecie w telewizji i gdziekolwiek na forum publicznym 
i deklarujecie takie i nie inne zachowania a potem piszecie co innego, to jest coś nie 
tak. Jeśli  deklarujecie to powinno to mieć jakieś przełożenie.

Radny W. Magdziarz uważa, że to sprawozdanie  które otrzymaliśmy  określa, że 
strażnicy  pracę swoją wykonują, poprawili  swoją   pracę. Ten punkt, który omówił 
pan przewodniczący komisji, Straż powinna  sprostować i poprawić.

Radna J. Pokaczajło dodała, to że coś jest napisane,  to papier przyjmuje wszystko. Te 
psy to jest plaga  i widzę wiele osób, które nie chcą sprzątać po swoim  psie. Na 
placach zabaw,  panie bawiące się z dziećmi mówią, że to jest makabra  place zabaw 
zostały odświeżone, odnowione  i został  dowieziony płukany piasek a okazuje się, że 
jest  to miejsce gdzie psy swoje potrzeby załatwiają.  W tej  sprawie  musi  się coś 
dziać,  obserwujmy, zgłaszajmy, wnioskujmy, donośmy, fotografujmy i aby do tego 
włączyli się wszyscy i  powinni reagować, szczególnie telewizja aby się włączyła. 
Trzeba grzmieć w tym temacie, potępiać takie działania.

Pan  M.  Rozpłoch  dodał,  strażnicy  codziennie  z  samego  rana  mają  za  zdanie 
zwracanie uwagi na osoby, które nie sprzątają po swoim psie i to robią. W obecności 
strażników, właściciele psów sprzątają po swoich psach i nie zdarzyło  się aby tego 
ktoś nie zrobił.  Trudno powiedzieć jaka jest sytuacja  jeśli nie widzą strażników. 
Może  trzeba  by  było   ponownie  uruchomić   akcję  jaka  była  przeprowadzana 
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w  2011  r.  i  wtedy  to  było  na  bazie  konkursu  dla  dzieci,  zaczął  się   szum 
w  mediach i ludzie po wpływem tego zaczęli sprzątać po swoim psie (  stało się to 
normalne,  jakby  modne  ).  Należałoby  wrócić  do  tej  koncepcji,  działań  tzw. 
propagandowych aby ludzi przekonać do sprzątania. 

Radna J. Pokaczajło dodała, na dzisiaj nie ma  takiej idealnej recepty gdyby było 
jakieś ogólne poruszenie i chcieli się włączyć wszyscy mieszkańcy  to byłby skutek 
tego.

Przewodniczący komisji   zwrócił się do komendanta Straży Miejskiej, o tym, że  pan 
powinien prowadzić działalność  prewencyjną  i informacyjną, to   była rozmowa 
dwa miesiące temu. Komisja prosiła telewizję lokalną  i  telewizja  zdeklarowała się, 
że  przeprowadzi taki program informacyjny  ewentualnych restrykcji. Dzisiaj pan 
mówi, to co było mówione dwa miesiące  temu.

Pan M. Rozpłoch dodał, program był przeprowadzony  z telewizją lokalną z telewizją 
ASTRA ,  były  podjęte  te  problemy.  Dodał,  zobowiązuje  się,  że  będą  częściej 
występować w telewizji i dalej    informować, edukować  mieszkańców w zakresie 
sprzątania po psie.

Przewodniczący komisji dodał, skoro radni   znowu wnioskują i mówią, że   działania 
podjęto ale nie ma widocznych rezultatów, to znaczy, że  trzeba działać dalej.  Jeśli 
w jakiś sposób za pośrednictwem mediów można  oddziaływać  na mieszkańców, to 
trzeba mówić w nieskończoność aż  mieszkańcy zrozumieją,  że te działania będą 
podjęte w inny sposób.

Pan M. Rozpłoch dodał powinniśmy wspólnie, radni też powinni włączyć się do tej 
akcji informacyjnej. Niech radny poinformuje, że on też sprząta po swoim psie, aby 
iść w  tym kierunku,  jak najbardziej propagandowym. Restrykcjami, nie są w stanie 
przy takiej liczbie strażników  wszystkiego ogarnąć.

Przewodniczący komisji stwierdził, że on osobiście nie ma uwag,  co do działalności 
Straży Miejskiej  i generalnie radni też nie mieli uwag do  sprawozdania lecz mają 
uwagę do  sprawy  psów. Radni odnoszą się do  tego konkretnego działania, a nie do 
innych działań.

Radny  M.  Dąbrowski   zwrócił  się  do  komendanta  Straży  Miejskiej,  jeśli  chodzi 
o sprawy edukacyjne, to  pan  ma wykonywać  i    występować co tydzień w telewizji  
i   mówić,  że  ukarano tyle   i  tyle  mieszkańców  za   niesprzątanie   po   psie,  że 
korzystamy z monitoringu i  wtedy to jest  prewencja.  Wtedy nikt  nie będzie  miał 
pretensji, że czegoś nie robicie. Jeśli to będzie prowadzone cyklicznie przez miesiąc 
lub dwa, to przyniesie skutek.
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Radna  J.  Pokaczajło  dodała,  że  popiera  działania  medialne,  trzeba  jak  najwięcej 
działać w tym zakresie. Korzystając z dostępu do mediów aby pan komendant wręcz 
zaapelował do mieszkańców aby zechcieli się w taką ogólną akcję włączyć- walki 
z  plagą  niesprzątania  po  psie.  Każda  forma  przyniesie  skutek,   jeśli   wystąpcie 
z  takim apelem publicznie,  to   znajdą  się   ludzie,  którzy  będą   mieli   odwagę 
zaangażować się   w taką akcję.  Dalej  dodała,  sugeruję przeprowadzenie masowej 
akcji w przedmiocie sprzątania po psie ( można  na wesoło), są  ludzie, których się 
można poradzić, jak to zrobić. Każdy sposób jest dobry, jeśli  jakimś efektem się 
skończy. To nie jest atakowanie Straży Miejskiej, lecz jest to problem, który widzimy 
i nas boli trochę.

Przewodniczący  komisji  podsumowując  stwierdził,  że  nie  chodzi  tu  o  to  aby 
atakować  strażników  lecz   abyście   wiedzieli   jaka  jest  skala  tego,  my  mamy 
świadomość  tego i  chcemy z  tym walczyć.  Radni  mają  świadomość ilu  was  jest 
i tylko za pośrednictwem mediów możecie coś zrobić.

Pan M.  Rozpłoch    zobowiązał   się,  że  będą  walczyć  wszelkimi  sposobami  aby 
przyniosło to  widoczne efekty.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się ze   sprawozdaniem Straży Miejskiej Trzcianki.

2)  sprawozdanie  finansowe  gminy  Trzcianka  za  2013  r.  (pismo  Nr 
FN.3035.19.2014 .AG z dnia 29 kwietnia 2014 r).

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
zapoznała się z ww. sprawozdaniem.

Ad 9)  Wolne wnioski.
Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  20.05.2014  r. 
składa zapytanie co dzieje się z budynkiem po  byłej  pralni (  własność zmarłego 
pana  Piszczoły)  nad  jeziorem Sarcz,  czy  będzie  zabezpieczony  ten  budynek.  Jest 
sugestia  aby  postawić  tam  jakiś  płot,  żaluzje  ogrodowe.  Pytanie,  czy  jest  to 
przewidziane, jeśli nie to wniosek komisji aby w jakiś sposób  zachować estetykę 
tego obiektu i zabezpieczyć ten obiekt. Zwrócić się do właściciela obecnego, żeby ten 
obiekt  uporządkował.

Radny W. Magdziarz wnioskuje  o  rozważenie możliwości ustawienia kilku  ławek 
w Trzciance  przy ul.  Mickiewicza  i  ul.  Sikorskiego.  Ulice  te są  bardzo długie 
i  poruszanie się  nimi stanowi poważny  problem,  szczególnie dla ludzi starszych, 
chorych, którzy idąc w kierunku dworca PKP chcieliby  odpocząć, a nie mają gdzie.

Radny W. Magdziarz przedstawił  prośbę mieszkańców osiedla Słowackiego, czy jest 
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możliwość   wprowadzenia  kamer  w  miejscach  najbardziej  zagrożonych  lub  na 
których wielokrotnie były jakieś incydenty lub zgłoszenia. Dodał, ostatnio między 
blokiem  nr  29   nastąpiło  dużo  zniszczeń  pojazdów  na  parkingu.  Warto  byłoby 
rozważyć  możliwość  i  w  takich  newralgicznych  puntach  (  gdzie  było  najwięcej 
zgłoszeń wandalizmu)  zainstalować monitoring.

Przewodniczący  komisji  zwrócił  uwagę  radnemu  W.  Magdziarzowi,  że  najpierw 
należałoby   ustalić  czyj  to  jest  grunt  ponieważ  możliwe,  że  to  są  spółdzielnie 
mieszkaniowe  i  skierować  jako  Rada  Miejska  do  konkretnej  spółdzielni 
mieszkaniowej, wniosek o zabezpieczenie  tych   miejsc, które są zagrożeniem jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli  pan wskaże konkretne miejsce wtedy 
poprosimy pana Burmistrza o dalsze działania w tym zakresie ( stosowne pismo do 
danej spółdzielni mieszkaniowej).

Radny W. Magdziarz    wnioskował aby  kasa w Urzędzie Miejskim była  czynna 
dłużej o tę godzinę, dotyczy  to czwartku, kiedy Urząd dłużej pracuje.
Pani B. Niedźwiecka poinformowała, że kasa w czwartek,  jest czynna dłużej.
Przewodniczący komisji  zwrócił się z prośbą do pani B. Niedźwieckiej aby  taka 
informacja była widoczna  przy  okienku  kasowym.

Radny A. Jaworski   wnioskuje o usunięcie z linii brzegowej jeziora Sarcz, drzew 
(  na  odcinku  od  zakończenia  ścieżki  pieszo  rowerowej  w  okolicach  miejsca 
opuszczania łódek do jeziora aż do  przepustu drogowego- kanału). Gałęzie z drzew 
odrywają się,  wpadają do kanału,  zatykają  wlot przepustu i  tworzą  zatory.  Stan 
wody się powiększa   powodując  podtopienia gruntów ulicy Reymonta.

Radny  A.  Moszyński wnioskuje  o   naprawę  nawierzchni  drogi  powiatowej  na 
odcinku  od  wsi  Łomnica  do  Pokrzywna  (  przed  samą  Kępą  droga  się  zapada 
całkowicie).

Radny M. Dąbrowski wnioskuje o późniejsze posiedzenia komisji  nie o godzinie 
12:00. 

Przewodniczący komisji poinformował, że obecne posiedzenie komisji odbywa się 
wyjątkowo wcześniej  ze  względu na uchwałę  o  bezdomności  zwierząt  i  WPI  ale 
następne będą w godzinach popołudniowych.

Radny M. Dąbrowski poprosił o wyjaśnienie  pisma Miejskiego Klubu Sportowego 
przy  Młodzieżowym Domu Kultury.

Przewodniczący komisji  wyjaśnił,  że  zarząd klubu  MKS przy MDK wystosował 
wniosek o realizację  zadania  pt.   turniej  piłki  siatkowej  na poziomie I  ligi   piłki 
siatkowej. Pani prezes chciała uzyskać jak najwięcej środków z gminy. Na dzisiaj 
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tylko 5 tys zł może uzyskać ze środków gminny pozakonkursowych. Koszt realizacji 
dwudniowego turnieju wynosi 30 tys zł. Burmistrz poinformował, że na  dzisiaj  nie 
stać gminę na dofinansowanie  tego zadania, najwcześniej możemy mówić za dwa 
miesiące. Generalnie  pani  prezes i klub musi realizować to zadanie we własnym 
zakresie. Na zapytanie radnego M. Dąbrowskiego, czy nie ma innej możliwości aby 
pozyskać  pieniądze- poinformował, że 5 tys zł jest jakby zapewnione ( z zadań poza 
konkursowych) i  po przetargach, jak pozostaną jakieś środki, to pani prezes ma się 
zwrócić. Kosztorys  został sporządzony na cenach  hotelu w Smolarni ale  te ceny 
mogą  ulec  zmianie.  Podstawowe  zadania  jeśli  chodzi  o  obsługę  techniczno 
sędziowską i infrastrukturę, hale, gdzie burmistrz nieodpłatnie przekaże obiekt i to 
jest po stronie gminy i  klubu. Pozostaje koszt   zakwaterowania i wyżywienia tych 
zawodników, czyli   koszt realizacji  ulegnie zmniejszeniu. Więcej  będzie wiadomo 
w  czerwcu  od  pani  prezes   na  jakim  stopniu  zaangażowania  jest,  jeśli  chodzi 
o pozyskanie sponsorów i jakie środki są niezbędne  do realizacji zadania.

      Ad 10)  Zamknięcie posiedzenia.  
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodniczący 
komisji  ogłosił   zamknięcie    posiedzenia.
    
   Protokolant Przewodniczący Komisji   

  Danuta Komarnicka   Krzysztof  Oświecimski
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