
Protokół Nr 24/12
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 1 

sierpnia 2012 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczyli:

1) Pan Piotr Birula – zastępca Burmistrza Trzcianki,
2) Pani Bożena Niedźwiecka – Skarbnik Gminy Trzcianka,
3) Pan Roman Zozula inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki,
4) Pan Bolesław Mierzwa – pracownik Urzędu Miejskiego Trzcianki,
5) Pan Adam Kotuszko  OSP Trzcianka,
6) Pan Edward Wieczorek OSP Trzcianka,
7) Małgorzata Kaczorowska MKSMDK,
8) Krzysztof Kottas MKS Lubuszanin Trzcianka.

Posiedzeniu przewodniczył radny Krzysztof Czarnecki – przewodniczący komisji. 
Posiedzenie  komisji  trwało od godziny  16 do19.30  i  odbyło się  w sali  sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. 
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:

     1. Otwarcie obrad.
     2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 23/12  z 10 lipca 2012 r.
4.  Rozpoznanie  możliwości  finansowych   dotyczących  działalności  sportu  gminy 

Trzcianka
5. Stan techniczny budynków OSP na terenie Gminy Trzcianka, 

     plan remontów.
6. Realizacja  zadań  finansowanych z programu PO-RYBY.
7. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki.
8. Sprawy wniesione do komisji.
9.  Wolne wnioski.  
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia  posiedzenia,  witając  wszystkich  zebranych,  dokonał  Przewodniczący 
komisji radny Krzysztof Czarnecki.

Ad pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący  komisji  zaproponował wprowadzić jako punkt 4 temat, o treści: 
„Rozpoznanie  możliwości  finansowych   dotyczących  działalności  sportu  gminy 
Trzcianka”.  Natomiast  pozostałe  punkty  otrzymują  kolejną  numerację  porządku 
posiedzenia. 
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Porządek został przyjęty w głosowaniu, głosowało 7 radnych. 

Ad pkt. 3. Przyjęcie protokołu Nr 23/12  z 10 lipca 2012 r.
Protokół Nr 23/12 z dnia 10 lipca został przyjęty w głosowaniu: za 5, przeciwko 0, 
wstrzymał się 2.  

Ad pkt. 4.  Rozpoznanie możliwości finansowych  gminy dotyczące  działalności 
sportowej gminy Trzcianka.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  prośbę  Prezesa  Klubu  sportowego 
Lubuszanin odbyło się spotkanie,  w spotkaniu uczestniczył  Przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzcianki  i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystki i 
Promocji. Ustalono żeby komisje rady zajęli się jeszcze raz sprawą dofinansowania 
działalności klubów. Do komisji wpłynęło pismo MKSMDK z dnia 19 lipca 2012 r. z 
prośbą  o  wsparcie  finansowe  ich  działalności.  Do  dnia  dzisiejszego,  Burmistrz 
Trzcianki  w sprawie  możliwości  dofinansowania  klubów sportowych  nie  udzielił 
odpowiedzi.  Poinformował, że   poprosił na komisje panią skarbnik. 

Pan  Krzysztof  Kottas  stwierdził,  że  sprawa  była  już  parę  razy  dyskutowana  na 
komisjach, ale jeszcze raz prosi o rozważenie możliwości dofinansowania środków 
finansowych na rzecz klubu. Poinformował, że jest po rozmowach z p. Burmistrzem, 
pan  Burmistrz  prosił  aby  wspólnie  z  radnymi  znaleźć  sposób  na  rozwiązanie 
problemów finansowych.  Poprosił o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych 
klubu.

Przewodniczący komisji stwierdził, że radny Bogacz wraz z p. Burmistrzem będą 
prowadzili  rozmowy  dotyczące  wsparcia  finansowego  dla  klubu,  poprosił  pana 
zastępcę Burmistrza o informację na ten temat.

Pan Piotr Birula są dwa problemy, po pierwsze znaleźć środki, a drugi żeby zgodnie 
z  prawem je  przekazać  dla  klubu.  Nie  ma  możliwości  przekazania  bezpośrednio 
środków  finansowych  od  gminy  dla  klubu,  gmina  nie  może  działalności  klubu 
dofinansowywać ze swoich środków. Wsparcie finansowe musi być przekazane na 
drodze rozstrzygnięcia konkursowego. Środki finansowe dla Lubuszanina w drodze 
konkursu  zostały  przekazane,  a  dzisiaj  jeśliby  zostały  znalezione  takie  środki  w 
budżecie   to  musiałoby  nastąpić  rozpisanie  konkursu  na  zadania.  Problemem 
Lubuszanina jest to, że sponsorzy wycofali część środków na działalność klubu. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że rada miejska podjęła uchwałę określającą kierunki 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie między innymi sportu. Na 
zadania  te  został  ogłoszony  konkurs.  Do  konkursu  startował  klub  Lubuszanin, 
startował o kwotę 250 tys.  zł  pokazując jednocześnie wkład własny na realizację 
zadań, dotacja została przyznana  w wysokości 180 tys. zł.   Dotację otrzymali na 
prowadzenie zajęć treningowych na terenie miasta i gminy Trzcianka oraz udział w 
zawodach i igrzyskach sportowych.  Zadaniem własnym gminy jest realizacja tego 
typu zadań w dziedzinie sportu ale dla dzieci i młodzieży. Klub Lubuszanin napisał 
wniosek o dofinansowanie klubu, gmina nie może w żaden sposób dofinansowywać 
klubu,  jest  to  niezgodne  z  prawem.  Można  dofinansowywać  zadania,  które  są 
zadaniami własnymi gminy. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że na przyszłość powinna być określona pewna 
pula  środków  finansowych  w  budżecie  gminy  Trzcianka,  kwota  powinna  być 
niezmieniana.  Poprosił  aby  tworząc  na  lata  następne  budżet  gminy  doszło  do 
spotkania pomiędzy Burmistrzem a klubami sportowymi z gminy Trzcianka celem 
określenia środków finansowych – pułapu na stałym poziomie.  Zadał pytanie czy są 
środki przeznaczone na współprace z zarządem dróg.  

Skarbnik Gminy stwierdziła, że gmina nie ma możliwości prawnych wspomaganie 
klubów sportowych. Nie było w budżecie rezerwy na współprace z zarządem dróg. 
Poinformowała, że w związku ze skutkami   anomalii  pogodowych trzeba było z 
rezerwy uruchomić środki w wysokości 59 tys. zł.   Brakuje  jeszcze środków na 
naprawę  dachu  w  bibliotece  w  wysokości  10  tys.  zł.  Są  braki  w  budżecie  na 
oświetlenie ulic, wykupy gruntów. Na skutek decyzji sadu administracyjnego zostały 
uchylone stawki podatku od nieruchomości ( działalność gospodarcza), co skutkuje 
200 tys. zł. mniej środków do budżetu. Także są braki w dziale oświata. Nie widzi 
żadnych możliwości  znalezienia środków poza tymi co są zapisane w budżecie. Są 
także braki w dietach dla radnych, w OSP. 

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że dziwi się, że są braki w budżecie jak niedobór 
na oświetlenie, radni nic nie ścięli uchwalając budżet z projektu budżetu. To, że jest 
środków mało,  to po prostu Burmistrz nieudolnie zaplanował  konstruując budżet. 
Dziwi się, że wniknęła sprawa z podatkami, burmistrz upierał się i podawał wyroki 
sądów wojewódzkich w tej sprawie. Stwierdził, że jeśli jest wola pomocy to zawsze 
się ją znajdzie, ale jak się zwodzi to znajdzie się wszystkie punkty aby takiej pomocy 
nie udzielić.  Powiedział, że mówi w imieniu swojego klubu i oczekuje propozycji 
skąd wziąć pieniądze na konkurs dla klubów sportowych. Jego zdaniem są rezerwy 
jak ze środków przeznaczonych na ten rok na PO RYBY.  

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  podała  radnym  jakie  są  potrzeby  finansowe  na 
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poszczególne zadania oprócz środków zapisanych w budżecie. Podkreśliła jeszcze 
raz,  że  nie  ma  prawnych  możliwości  wsparcia  finansowego  działalności  klubów 
sportowych. Nie ma pieniędzy na dodatkowe konkursy.  

Pan Piotr Birula stwierdził, że Burmistrz Trzcianki nie ma woli zniszczenia klubu 
Lubuszanin, ale nie można wyjść poza ramy nakreślone przez prawo.  Konkursy były 
już przeprowadzone. Lubuszaninowi brakuje pieniędzy na działalność własną klubu, 
a nie jest to  zadanie własne gminy. 

Radny Mariusz Kukuś stwierdził,  że  wiadomym jest  że  nie jest  wola Burmistrza 
niszczenie Klubu. Za deklaracją Burmistrza, że chce pomóc powinny pójść jeszcze 
czyny. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że za wykonanie budżetu w ciągu roku odpowiada 
organ  wykonawczy  czyli  Burmistrz.  Stwierdził,  że  radni  poprą  każdą  propozycję 
pomocy Lubuszaninowi. Propozycja musi wyjść od Burmistrza. To co przedstawiła 
nam pani skarbnik nie mają radni na piśmie, pani Skarbnik mówi, że jest źle, a pan 
Burmistrz, że sytuacja wygląda nie najgorzej. 

Pan  Piotr  Birula  stwierdził,  że  nie  ma  możliwości  prawnej  udzielenia  pomocy 
finansowej na pomoc dla klubu.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  prezes  klubu  prowadził  rozmowy  z  p. 
Burmistrzem i  radnymi  i  przekazywał  przebieg  rozmowy  z  panem burmistrzem, 
rozmowy  wyglądały  zupełnie  inaczej,  były  dwumiesięczne  dyskusje,  obiecanki. 
Radni  są  gotowi  pomimo  przerwy  wakacyjnej  się  zebrać  i  zatwierdzić  na  sesji 
pomoc. Poprosił  o jednoznaczną odpowiedź czy będzie sesja z  propozycją  zmian 
budżetowych określająca pomoc dla klubów sportowych. 

Pan Krzysztof Kottas stwierdził, że rozmawiał z p. Burmistrzem i przekazał mu, że 
radni są za pomocą dla klubu, nie wie, co się dzieje, bo każdy odbija piłeczkę, ale w 
dalszym ciągu prosi o pomoc, bo sytuacja jest bardzo poważna. Stwierdził, że z jego 
rozeznania wynika, że inne gminy taką pomoc udzieliły.

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że Platforma Obywatelska i Trzcianeckie Forum 
jest  za pomocą dla Lubuszanina ale jeśli  się znajdzie prawny sposób przekazania 
środków.  
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Radny Mariusz Kukuś zadał pytanie czy Rada Miejska Trzcianki może w trakcie 
roku  budżetowego  zaproponować  zmiany  do  budżetu  i  czy  to  może  tylko 
proponować Burmistrz jako organ wykonawczy. 

Pani Skarbnik  Gminy stwierdziła, że tylko organ wykonawczy może wnieś w trakcie 
roku propozycje zmian do budżetu. Sprawdzi gminy, które w ciągu roku udzielały 
pomoc klubom sportowym. 
Radna  J.  Pokoczajło  stwierdziła,  że  jej  kilkuletnie  doświadczenie  samorządowe 
upoważnia  ją  do  stwierdzenia,  że  skoro  pani  skarbnik  mówi,  że  gmina  nie  ma 
możliwości  pranych  oraz  nie  ma  możliwości  finansowych  przekazania  środków 
finansowych w ciągu roku dla klubów, to tak jest. Jest pełna uznania dla działaczy 
sportowych.  Pieniędzy brakuje w całym kraju.  Ma wielkie uznanie dla działalności 
klubów sportowych. 

Radny Andrzej Cija stwierdził,   że będzie ciężko było już wiadomo 2 miesiące temu. 
Dzisiaj  nie  ma  na  dach  w  bibliotece  10  tys.  Poprosił  o  uzgodnienie  stanowiska 
Trzcianeckiego  Forum  Obywatelskiego.  Oczekuje  od  organu  wykonawczego 
propozycji,  deklaracji  co  dalej  z  Lubuszaninem,  czy  rozeznano  wszystkich 
możliwości. 

Radny Mariusz Kukuś powiedział, że skoro jest taka bieda w samorządzie, a może 
być  jeszcze  gorzej  to  czy  prawidłowym  jest  tworzenie  nowych  stanowisk 
kierowniczych  w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki,  że  kupuje  się  drogie  meble  do 
gabinetów urzędu. Oczekuje od organu wykonawczego konkretnych propozycji co 
do przeprowadzenia konkursu na sport. 

Pani  Małgorzata  Kaczorowska  stwierdziła,  że  przysłuchuje  się  dyskusji  na  temat 
działalności sportowej w Trzciance, widzi, że nic się nie zmieniło jest prawa i lewa 
strona.  Nikt nikogo nie obwinia po jakiej jest stronie, ale dzieci są wspólne.  Żeby 
kluby w Trzciance istniały należy schować swoje wywody i wspólnie szukać żeby 
znaleźć  środki.  Od  stycznia  wyłonił  się  problem odnośnie  współpracy  z  MDK i 
klubem sportowym. Okazuje się, że można stracić instruktorów w MDK na kwotę 79 
tys. zł. Brakuj pieniędzy na wszystko. Zwraca się z prośba o szukanie pieniędzy dla 
klubów. Zwróciła się z wnioskiem aby konkursy były rozstrzygane w styczniu a nie 
jak w tym roku  27 marca. Kluby sportowe w MDK działają przez cały rok. 

Przewodniczący komisji  poinformował,  że  komisja  także wnioskowała do organu 
wykonawczego  aby  konkursy  odbywały  się  w miesiącu  styczniu.   Stwierdził,  że 
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należy  podsumować  dzisiejszą  dyskusję.  Komisja  apeluje  do  pana  Burmistrza  o 
znalezienie sposobu przekazania środków na kluby sportowe a komisja   poopiera 
działalność klubów trzcianeckich. 

Radny Marek Dąbrowski poprosił o wyjaśnienie problemu instruktorów działających 
w MDK.

Pani  Małgorzata  Kaczorowska  stwierdziła,  że  odbyła  się  komisja  powiatowa  w 
Trzciance  i na tej komisji dowiedziała się, że nie widzi się możliwości finansowania 
instruktorów  sportowych  przez  powiat.  Jedna  część  wynagrodzenia  instruktorów 
pochodziła z MDK, a druga z  Miejskiego klubu sportowego. W czerwcu wpłynęły 
informacje, że powiat nie ma możliwości płacenia na instruktorów. Powiedziała, że 
ma pisemną umowę zawartą z MDK z 2006 r. o współpracy. Burmistrz Trzcianki o 
tej sytuacji wie. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że radni powinni razem w tej sprawie działać, dla 
Czarnkowa istniejący MDK jest belką w oku. Radni powiatowi z naszego rejonu 
powinni  tej  sprawy pilnować i  interweniować i  zacząć  odwrotnie  działania  w tej 
sprawie aby utrzymać działalność instruktorską w MDK na kwotę 79 tys. zł.  Pan 
Burmistrz winien rozmawiać z władzami powiatu w tej sprawie. 

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że w radzie powiatu zasiada z naszego terenu 6 
radnych i  przewodniczący komisji. Jest spisana umowa pomiędzy MDK a klubami. 

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że nie jest przeciwniczką klubów ale opiera się na 
ustawie o finansach publicznych i  ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. 
Prosi  o  przekazanie  adresów  gmin,  które  w  ciągu  roku  udzieliły  takiej  pomocy 
klubom. 

Pani  Małgorzata  Kaczorowska  powiedziała,  że  takiej  pomocy  udzieliło  miasto 
Czarnków.
Radny  Marek  Dąbrowski  zgłosił  formalny  wniosek  o  zaproszenie  na  kolejne 
posiedzenie  radnych  powiatowych  celem  zorganizowanie  wspólnego  posiedzenia 
obu komisji. 
Stanowisko komisji:
Komisja zwraca się do  Burmistrza Trzcianki o rozpatrzenie możliwości dokonania 
zmian w budżecie na rok 2012 i wyasygnowanie środków finansowych z budżetu 
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gminy  Trzcianka  na  dofinansowanie  prowadzonych  zajęć  przez  kluby  sportowe 
działających na terenie gminy. 
Wniosek przyjęto w głosowaniu: za 7, wstrzymał się 1. Glosowało 8 radnych. 

Radna  Jadwiga  Pokaczajło  stwierdziła,  że  należy  podjąć  próby  w  uzyskaniu 
środków finansowych.  

Ad pkt.5.  Stan techniczny budynków OSP na terenie Gminy Trzcianka, 
plan remontów.             
Komisji do analizy rozdano  dwa pisma:
1)  Pismo Urzędu Miejskiego Trzcianki  Nr  RBK.0012.1.2012.MP z  dnia  10 lipca 
2012r.   dot. remontów i rozbudowy strażnic OSP na terenie Trzcianki, załącznik do 
protokołu. 

2) Pismo Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Trzciance DH Adama Kotiuszko dot. 
Propozycji dosprzętowienia jednostek OSP na terenie gminy Trzcianka w rozbiciu na 
lata 2013-2015 r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji stwierdził, że sprawą tą komisja zajmowała się w ubiegłym 
roku.  Komisja wnioskowała o zakup samochodu dla OSP Siedlisko. Także komisja 
wnioskowała  do  Burmistrza  Trzcianki  o  dokonanie  przeglądu  poszczególnych 
obiektów OSP na terenie gminy Trzcianka. Poprosił także, i taką informacje uzyskał, 
o spisanie potrzeb poszczególnych OSP- remiz. Komisja otrzymała informację jak 
wyglądają  poszczególne  budynki  remiz.  Wszystkie  oprócz  Niekurska  wymagają 
generalnego remontu. Najgorzej jest w Stobnie. Komisja sugerowała aby Burmistrz 
zorganizował spotkanie wspólnie z OSP  gdzie zostanie opracowany harmonogram 
dochodzenia  do  poprawnego    stanu  technicznego  i  potrzeb  sprzętu  w  latach 
najbliższych.  W  roku  ubiegłym  była  przeprowadzona  dyskusja  na  temat 
bezpieczeństwa gminy Trzcianka. Rada Miejska podjęła w tym temacie stanowisko. 
Burmistrz stanowisk podjętych przez Radę nie akceptuje. Pochylił się nad stanem 
technicznym remiz i zostało wypracowane wspólne stanowisko.  Komisja otrzymała 
potrzeby sprzętowe poszczególnych remiz, ale brakuje dat realizacji zakupu sprzętu. 

Pan  Adam  Kotiuszko  stwierdził,  że  zostały  podjęte  działania  zmierzające  do 
rozpoznania  stanu   technicznego  obiektów.  Dokonano  inwentaryzację  obiektów i 
terenów.  Sporządzono  książki  obiektów remiz.  Stworzono  wstępny  harmonogram 
budów i  remontów remiz.  Dwie  remizy  wymagają  remontu  dachu  jak  remiza  w 
Siedlisku  i  Białej.  Straż  zaproponowała  aby  strażacy  w  ramach  czynu  sami 
odremontowali dachy. Jest wola Urzędu odnośnie przekazania środków na ten cel. 
Prosi o przyspieszenie tych działań, bo zaraz będzie jesień i z wykonaniem remontu 
będzie coraz trudniej. 
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Pan  Bolesław Mierzwa  stwierdził,  że  przeprowadzenie  remontu  na  wieżyczce  w 
Siedlisku  wymaga  trochę  fachowości.  Remont  wyceniony  został    na  4.600  zł. 
Remont dachu w Białej po zakupieniu środków przez Urząd strażacy będą mogli 
wykonać sami. Na remont doraźny dwóch dachów potrzeba 7tys. zł. 

Pan Adam Kotiuszko stwierdził, że są pieniądze zaplanowane na remont dachów i 
prosi  referat do podjęcia działań zmierzających do szybszego remontu dachów w 
OSP  Biała  i  Siedlisko.  Poinformował,  że  wskazał  najbardziej  pilne  potrzeby 
sprzętowe  OSP do  roku  2015.  Poinformował,  że  jest  oferta  zakupu  samochodu 
lekkiego dla OSP gdzie jest potrzebny udział środków własnych gminy w wysokości 
do 20 %. 

Pan  Bolesław  Mierzwa  stwierdził,  że  w  OSP w Stobnie  nie  ma  możliwości  jej 
przebudowy, tylko musi być wyznaczony   teren do budowy nowej remizy.  OSP w 
Stobnie ma najgorszy stan techniczny. Dla OSP Biała jest już projekt, jest kosztorys 
inwestorski  tylko  potrzeba  środków  finansowych  dla  realizacji  wyznaczonych 
zamierzeń. Wszystkie remizy potrzebują remontów oprócz remizy w Niekursku. 
Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  pewne  decyzje  należy  podjąć  dzisiaj.  Dachy 
należy  robić  szybko  aby  zapobiec  dalszemu  niszczeniu  budynku.   Burmistrz 
powinien podjąć dzisiaj decyzję co do remontów dachów w OSP szybko.  Trzeba 
mieć  65  tys.  żeby  mieć  projekty,  bo  takie  projekty  powinny  być  zrobione  w tej 
kadencji. 
Komisja wnioskuje do Burmistrza o niezwłocznie podjęcie decyzji co do remontów 
dachów w OSP ( Biała i  Siedlisko).

Komisja  wnioskuje  aby  w  tej  kadencji  przeprowadzić  opracowanie  projektów 
technicznych modernizacji strażnic w gminie Trzcianka. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że jest opracowany załącznik potrzeb sprzętowych 
dla OSP. Postawił wniosek o jego skonkretyzowanie  ( jaki samochód- jego dane, z 
podaniem cen sprzętu).

Przewodniczący  komisji  zapytał,  czy  Burmistrz  podjął  dyskusję  na  temat 
dochodzenia corocznie do poprawy stanu technicznego obiektów. Chce usłyszeć od 
Burmistrza, co jest możliwe jeszcze do wykonania w tej kadencji odnośnie OSP. 

Komisja  prosi aby do 30 września było rozpisane jakie środki należy  zabezpieczyć 
aby poprawić istniejący stan OSP żeby   do końca  nie zostały zniszczone.
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Ad pkt. 6. Realizacja  zadań  finansowanych z programu PO-RYBY.
Przewodniczący komisji stwierdził, że Rada Miejska przyjęła stanowisko, że jest za 
realizacją zadania  budowy ścieżki pieszo-rowerowej  z realizacji wypadło zadanie 
przebudowa budynku i siedziby dla WOPR. Także nie było chętnych na przebudowę 
pomostów. Na sesji określone było na co gminę stać pod względem finansowym. 
Pan  Roman  Zozula  powiedział,  że     19  lipca  złożony  został  wniosek  na 
dofinansowanie  zadania  pn.  budowa  ścieżki  rowerowej  z  oświetleniem,  budowa 
slipów, oraz budowa pomostów nad jeziorem Sarcz w Trzciance.  Po konsultacjach z 
Nadnotecką  Grupą  Rybacką   o  szansach  powodzenia  dofinansowania,  złożenie 
wniosku na sama ścieżkę  było  trochę wątpliwe, jeśli chodzi o przyznanie środków z 
zewnątrz.   Został  złożony wniosek na ścieżkę  z  oświetleniem w oparciu o cenę, 
która została ustalona podczas przetargu.  Na pomosty został złożony wniosek na 
podstawie kosztorysu inwestorskiego. Pomosty kosztować będą 459 tys. Razem całe 
zadanie- wniosek został złożony został na kwotę 1.257.000,- z czego udział własny 
388 tys., udział planowanej dotacji 868 tys. Po przetargu odezwały się firmy, które 
zajmują się budową pomostu.    Przeznaczona cena może pójść w dół.      Wniosek 
został  przyjęty  w Pile,  po kilu  uzupełnieniach i  po uzyskaniu  pozytywnej  opinii, 
przekazany został do Poznania do Urzędu Marszałkowskiego. Do końca roku można 
czekać  ma  informację  o  przyznaniu  środków.   Po  odbytym  przetargu  zostanie 
podpisana  umowa  warunkowa.  Dopiero  po  wstępnej  akceptacji  przez  Marszałka 
zostanie ogłoszony przetarg na pomosty. W przyszłorocznym budżecie należy na te 
zadania zabezpieczyć środki.  

Przewodniczący komisji zadał pytanie pani Skarbnik czy są zabezpieczone środki w 
budżecie na ten zakres, o którym powiedział p. Zozula.  

Skarbnik  gminy  stwierdziła,  że  środki  na  przyszły  rok  będą  zabezpieczone  tym 
bardziej że można się spodziewać szybkiego rozliczenia tej inwestycji. Koszty gminy 
rosną,  rosną  wydatki  na  oświatę.  Wydatki  mogą  być  realizowane  z  dochodów 
bieżących. Nie było żadnych kwot  zapisanych na wydatki niewygasające, uchwała 
została uchylona w miesiącu lutym. Rezerwa w wysokości 239.325 zł przeznaczona 
na to zadanie na razie jest zawieszona. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że  na tą chwilę podpisane umowy może  być w 
tym roku, natomiast realizacja całego zadania może być w następnym roku.  Jeśli 
gmina nie otrzyma dotacji, to umowę rozwiąże.                 
Ad pkt. 7. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
Trzcianki.
Komisja otrzymała dwa projekty uchwał Rady Miejskiej:
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1) w sprawie  zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
   oznaczonego nr 177;
2) w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
    oznaczonego numerem 175.
Do projektów komisja nie wniosła uwag i nie wypracowała stanowiska.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że na najbliższą sesje zostanie przygotowany projekt 
zmian do budżetu.  Rada musi zdecydować czy zostanie zwiększony deficyt i zostaną 
pokryte braki z kredytu.  Stwierdziła, że sytuacja gminny pod względem finansowym 
nie wygląda dobrze. Pan Burmistrz na ostatniej sesji przedstawił radnym wykonanie 
dochodów  w  poszczególnych  kwartałach.  Dochody  są   realizowane  dobrze   a 
wydatki gminy rosną z dnia na dzień.  

 Ad pkt. 8. Sprawy wniesione do komisji.
1. Pismo „Ośrodka Sportu i Rekreacji”   Sp. zo.o. Trzcianka  z dnia 23 lipca 2012 

r., pismo stanowi załączniku do protokołu.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że zarząd występuje do Burmistrza i do rady o środki na 
pokrycie  straty,  takie  jest  działanie  zgodnie z  ustawą kodeks spółek handlowych. 
Wspólnicy  mają  obowiązek  pokrycia  strat.  W piśmie  pani  prezes  pokazuje  pilne 
potrzeby  spółki.   Gmina  tworząc  zakład  budżetowy  nie  może  finansować 
działalności  restauracyjnej,  hotelowej  i  baru.  Zakładem  budżetowym  mogą  być 
obiekty sportowe. Nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie rada i na co się zdecyduje. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  burmistrz  jako  organ  wykonawczy  działa  na 
szkodę gminy.  Po to prowadzone są szkolenia przez fachowców żeby wiadomo było 
jak  postępować.  Szkolący  powiedział,  że  przy  powołaniu  spółki  także  przy  jej 
odwołaniu,  Burmistrz  musi  jasno  i  przejrzyście  podać  radnym  przyczyny  takiej 
decyzji.  Na  pytanie  jak  pan  Burmistrz  takich  dokumentów  nie  przekaże,  była 
odpowiedź szkolącego, że radni nie podejmą takiej uchwały. Zastanawia się czy nie 
dopisać do wniosku do prokuratury, że Burmistrz nie przedstawia  radzie kompletu 
dokumentów  umożliwiającej  jej  podjecie  decyzji.  Zawnioskował  do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej o wystąpienie z pismem do Burmistrza Trzcianki 
aby do 30 sierpnia pan Burmistrz taki komplet przygotował, żeby rada mogła  się 
nimi zając aby podjąć właściwa decyzję w sprawie OsiR. Na szkoleniu nie buło ani 
Burmistrza ani zastępcy.

Zastępca Burmistrza Trzcianki poprosił o uszczegółowienie jakich dokumentów w 
spr.  spółki  oczekują  radni.   Prosi  o  precyzyjne  wskazanie  jakich  dokumentów  i 
informacji oczekują radni. 
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Radny Andrzej Cija stwierdził, że nie będzie teraz powtarzał całego szkolenia, trzeba 
było  być  na  szkoleniu.    Radni  oczekują  kompletu  dokumentów aby  świadomie 
podjąć decyzję o likwidacji bądź nie.  

Komisja wnioskuje Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki  o wystąpieniem z 
pismem do Burmistrza Trzcianki  aby do końca miesiąca sierpnia     przygotował 
komplet  materiałów   umożliwiający  radnym  wypracowanie  stanowiska  celem 
podjęciem decyzji likwidacji bądź nie spółki OsiR.
Przewodniczący komisji dodał, że radni oczekują uszczegółowienia informacji nie 
jaki jest stan obecny spółki OsiR,  tylko co będzie dalej z majątkiem spółki,  czy 
będzie  nowa  spółka  i  jaki  majątek  przejmie,  jakie  będą  warunki  finansowania 
nowego podmiotu, co z budynkiem hotelu. Jakie środki finansowe są potrzebne w 
następnym roku. 
Wniosek przyjęto w głosowaniu: za 4, przeciwko 3. Głosowało 7 radnych. 

2. Pismo MKS MDK z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wsparcia finansowego, 
pismo stanowi załącznik do protokołu. Sytuacja MKS MDK została omówiona 
w trakcie realizacji p. 4 porządku posiedzenia komisji.   

3. Pismo Komisji do Przewodniczącego Rady Miejskiej nt. analizy 
funkcjonowania spółki gminnej „Ośrodka Sportu i Rekreacji” w Trzciance, 
pismo wraz z kompletem dokumentów stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji zapoznał z odpowiedziami udzielonymi na wypracowane 
wnioski ( rejestr wniosków) od nr 145 z dnia 10 lipca 2012 r. do nr 153 z dnia 10 
lipca 2012 r.
Po przeanalizowaniu otrzymanej odpowiedzi na wniosek nr 147 komisja w dalszym 
ciągu  prosi  o  informację  na  co  poszczególne  kwoty  w  rozbiciu  na  lata  zostały 
wydatkowane ( ile na płace, ile na sprzęt, itd.).
Ad pkt. 9.  Wolne wnioski.  
Radny Mariusz Kukuś zadał pytanie, gdzie będą odbywały się dożynki gminne.
Burmistrz Trzcianki p. Piotr Birula stwierdził, że dożynki odbędą się w Trzciance.

Radny Mariusz Kukuś poruszył sprawę  audytu wykonanego dla   spółki  TTBS i 
zadał  pytanie  dlaczego  radni  opracowanego  audytu  nie  otrzymali  a  osoba 
spokrewniona z p. Burmistrzem operuje danymi wyciągniętymi z audytu na swoich 
stronach internetowych.  

Radny Andrzej Cija wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wystąpienie 
z pismem:
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1) do  Prezesa spółki TTBS  o udostępnienie sporządzonego audytu wszystkim 
radnym Rady Miejskiej Trzcianki,

2) do Burmistrza Trzcianki  o informację, na jakim etapie jest:
a)  zadanie pt monitoring miasta,
b) proces uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka,
c) aktualny Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Trzcianka. 

Radny Andrzej Cija wnioskuje do Burmistrza Trzcianki o przedstawienie pisemnej 
informacji dotyczącej aktualnej sytuacji finansowej gminy.   

Radny Andrzej Cija wnioskuje  do Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki  o 
przyjęcie,  na  najbliższym  posiedzeniu,  protestu,  stanowiska,  że  Rada  Miejska 
Trzcianki wyraża zdecydowany sprzeciw nakładaniu dodatkowych obowiązków na 
gminy bez przekazywania na te zadania środki finansowe.   

Radny  Krzysztof  Czarnecki  poruszył  sprawę nieodbierania  przez  kratki  ściekowe 
wody  podczas ulewnych deszczów na ul. Lelewela  oraz od ulicy 27 Stycznia w 
stronę ul. Grottgera, zamontowane kratki ściekowe są wyżej od poziomu jezdnia. 
Ad pkt. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Krzysztof Czarnecki
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