
Protokół Nr 26/12
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 

16 października 2012 r.

Obecni  członkowie komisji  wg listy  obecności.   Nieobecny na posiedzeniu radny 
Jacek Wawrzon. W trakcie posiedzenia przybył radny Grzegorz Bogacz i  Andrzej 
Cija.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. pan Piotr Birula – Zastępca  Burmistrza Trzcianki,
2. pan Leszek Kina –Jednostka Ratownicza Gaśnicza,
3. pan Ryszard Macygin – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Trzcianki,
4. pan  –Zbigniew Rister WOPR Poznań,
5. pan Adrian Hałuszko,

Posiedzenie  odbyło  się  w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  i  trwało  od 
godziny 16.30 do 20.30.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 25/12  z 10 września 2012 r.
4.   Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.
5.   Omówienie bezpieczeństwa na kąpieliskach po sezonie letnim 2012 r.
6.   Układ komunikacyjny miasta – planowane przebudowy.
7.   Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy – plany.
8. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki.
9. Sprawy wniesione do komisji
    1) pismo Komisji Spraw Społecznych dot. ustaleń z dokonanego przeglądu ulic 
miasta Trzcianki,
 2)  pismo  Przewodniczącego  Komisji  statutowej  dot.  zmian  do  statutu 
wypracowanych przez Komisję,
  3)  pismo Urzędu Miejskiego dot.  Wyrażenia  opinii  o  projekcie  „regulaminu 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Trzcianka”  a  także  o 
materiałach dot. metody naliczania opłat.
10  Wolne wnioski.  
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad dokonał, witając wszystkich zebranych Przewodniczący komisji.

Ad pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad   został przyjęty bez uwag, poprzez głosowanie. Głosowało: za 7 
radnych.
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Ad pkt. 3. Przyjęcie protokołu Nr 25/12  z 10 września 2012 r.
Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  wczoraj  na  posiedzeniu  Komisji 
Gospodarczej padł   wniosek, żeby wraz z materiałami na sesję, przesyłać radnym 
protokół  z  wcześniejszego  posiedzenia.  Przewodniczący  zadał  pytanie,  czy  radni 
chcą, aby taki protokół był im dołączony wraz z zaproszeniem na komisję. Nie było 
sprzeciwu. 
Protokół Nr 25/12 z dnia 10 września 2012 r. został przyjęty w wyniku glosowania: 
za 6, przeciwko 0, wstrzymało się1. Głosowało  7 radnych.

Ad pkt. 4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.
Przewodniczący komisji poinformował, że na posiedzenie komisji wpłynęło pismo 
Komisariatu Policji w Trzciance  nr KPT_RK-0151 49/2012 z dnia 15 października 
2012 r.,pismo zostało odczytane i   stanowi załącznik do protokołu.  Także   wpłynęło 
pismo  od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance. 
W piśmie są wymienione miejsca,w których najczęściej dochodzi do kolizji drogowej 
w mieście Trzcianka. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący komisji dodał, że miejsca wskazane przez pana L. Kinę utrudniają 
jednostkom bojowym dotarcia do zdarzenia.  W innych gminach usytuowane są takie 
tablice ostrzegawcze, w naszej gminie wydaje się duże pieniądze na oznakowanie 
ulic, wydaje się na słupki stylowe,które jego zdaniem są nietrwałe, a były przedtem 
słupki trwałe, bo stalowe. 

W dyskusji głos zabrali:
Pan Leszek Kina stwierdził, że w piśmie wymienił miejsca gdzie jednostka bojowa 
ma trudności z dojazdem do zdarzenia, jest trudna sytuacja na ul. Chrobrego gdzie na 
jezdni stoją słupy energetyczne, nie ma na tej drodze dojazdu do posesji.

Radny Krzysztof Czarnecki zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem o uruchomienie 
tzw trójkąt widoczności.  Trójkąt  widoczności  jest potrzebny po to, aby samochód 
zbliżający się do skrzyżowania   miał na odpowiedniej odległości dobrą widoczność. 
W naszej gminie stawia się płoty, nowe budynki, nasadza drzewa nie przestrzegając 
trójkąta  widoczności.  Zdaje  sobie  sprawę,  że  ekolodzy  mogą  protestować  jeśli 
dojdzie  do  wycinki  drzew,  ale  w  niektórych  miejscach  jest  niezachowane 
niebezpieczeństwo, poprosił o poważne potraktowanie tej sprawy.  Sprawa dotyczy 
także  ciągu  spacerowo-rowerowego  przy  ul.  27  Stycznia.  Zwrócił  uwagę,  że  są 
malowane  przejścia  dla  pieszych  w  bardzo  bliskiej  odległości  od  skrzyżowania. 
Samochody w takiej sytuacji zmuszone są zatrzymywać się na pasach dla pieszych. 
Mówił,  o  miejscach  podporządkowanych  gdzie  wyjeżdża  się  na  ulice  główną. 
Poprosił  o  przeanalizowanie  tej  sprawy  i  od  przyszłego  sezonu  malować  pasy 
w  odpowiedniej  odległości  od  skrzyżowania.  Poinformował,  że  ma  zgłoszenia, 
że lampy uliczne są w koronie drzew  a światło jest mało widoczne. Zwrócił się z 
wnioskiem o przeprowadzenie  w okresie  jesienno-zimowym cięć  pielęgnacyjnych 
aby  lampy  oświetleniowe  pełniły  swoją  rolę.     Zadał  pytanie  panu  zastępcy 
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Burmistrza, kiedy będzie dyskusja nad układem komunikacyjnym miasta Trzcianki, 
słyszy się wiele uwag pod tym adresem np. że jeśli zostanie wykonana ul. Kręta to 
poprawi płynność ruchu na placu Pocztowym., ale jest szereg innych miejsc gdzie 
należy poprawić sytuację.  Wie, że jest projekt trzeciego pasa jezdni ul. Prostej do ul. 
Żeromskiego, ale nigdy nie został zrealizowany. Jest uwaga odnośnie przebudowy 
skrzyżowania  ul.  Mickiewicza  z  ul.  Dąbrowskiego.  Należy  także  pewne  ulice 
połączyć  poprzez  wyburzenie  budynków,  ale  te  sprawy  zostaną  poruszone  na 
najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej  Trzcianki.    Poprosił  aby do tych spraw 
podejść bardzo profesjonalnie aby jeśli będą zadania realizowane to należy mieć na 
uwadze bezpieczeństwo kierującego pojazdem oraz pieszego.  

Pan  Piotr  Birula  podziękował  panu  Leszkowi  Kinie  za  zgłoszone  uwagi,  które 
w  praktyce  wykonywanej  pracy  wniknęły.  Szczególne  zasadna  jest  uwaga 
postawienia znaku stopu na ul. Matejki. Wiele uwag jest zasadnych wygłoszonych 
przez pana Przewodniczącego Komisji. 

Ad pkt. 5.  Omówienie bezpieczeństwa na kąpieliskach po sezonie letnim 2012 r.
Pan Adrian Hałuszko złożył informację na temat bezpieczeństwa na kąpieliskach po 
sezonie letnim. Stwierdził, że w gminie Trzcianka są trzy miejsca kąpielowe jak Stara 
Plaża, Nowa Plaża, Plaża Logo, są one strzeżone przez 6 ratowników WOPR. Dwa 
miejsca przeznaczone do kąpieli  są  zlokalizowane nad jeziorem Sarcz i  posiadają 
pomosty „Stara Plaża” i  „Nowa Plaża”, kolejne jest zlokalizowane  nad jeziorem, 
Logo i tam jest brak pomostu. Jeziora są połączone kanałem żeglownym, który jest 
nieczyszczony  i  zablokowany.  W pobliżu  kąpieliska  Nowa  Plaża  jest  ulokowana 
wypożyczalnia sprzętu wodnego.  Ratownicy pracują od 1 lipca do końca sierpnia 
każdego roku w godzinach od 8 do 18.  Miejsca kąpielowe są kontrolowane przez 
służby Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej jeden raz w miesiącu czyli 2 
razy  w sezonie. Ratownicy współpracowali z dzielnicowym podnosząc tym samym 
poziom  bezpieczeństwa  na  terenach  przyległych  do  akwenów  wodnych.  Także 
współpraca była  w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jezioro Sarcz jest otwarte 
dla ruchu motorowodnego jednak brakuje regulaminu korzystania z tego akwenu w 
tym  zakresie.   Funkcjonowanie  wypożyczalni  sprzętu  wodnego  zostało  wsparte 
poprzez realizację projektu z funduszy Unii Europejskiej ”Aktywnie nad jeziorem”. 
Poinformował,  że  na „Starej  Plaży” jest  prawie  pełne  wyposażenie  aby utworzyć 
kąpielisko, a nie tylko   miejsca do kąpieli, brakuje  bazy sprzętowej dla ratowników 
oraz pomieszczenia socjalnego. Jest zużyte oznakowanie stref kąpieliska. Brak jest 
brodzika dla dzieci.  Sprzątanie plaży powinno być wykonywane na bieżąco, a nie 
tylko  sporadycznie.   Problemem  jest  długa  linia  brzegowa,  co  zwiększa 
niebezpieczeństwo na akwenie. Stwierdził, że bliskość HOW i slipy do wodowania 
łodzi  oraz  długa  linia  brzegowa  wymuszają  ciągłą  kontrolę  nie  tylko  w  strefie 
kąpieliska,  ale  i  całego  akwenu.   Ubikacje  wystawione  na  plaży  pozostają  bez 
nadzoru, co generuje koszty związane z ich nagminnym  dewastowaniem. Jest brak 
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przebieralni.   Poinformował,  że  jeśli  chodzi  o  „Nową Plażę”  to  remont  pomostu 
został  wykonany  dopiero  pod  koniec  sezonu.  Jest  prawie  pełne  wyposażenie 
sprzętowe  aby  utworzyć  kąpielisko,  a  nie  tylko  miejsca  kąpielowe.  Jest  baza 
sprzętowa  i  pomieszczenia  socjalne  dla  ratowników.  Plaża  sprzątana  jest  po 
imprezach masowych. Jest nowe oznakowanie stref kąpieliska – nowe liny torowe. 
Brak  jest  brodzika  dla  dzieci.   Sprzątanie  plaży  jest  tylko  sporadyczne. 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego nie jest obsługiwana przez ratowników. Ubikacje 
wystawione na plaży są bez nadzoru. Przebieralnia jest stawiana przez spółkę OSIR. 
Była  współpraca  ze  służbami  Policji  i  Straży  Pożarnej.  Poinformował  o  stanie 
MWdK „Logo” stwierdził, że jest brak bazy sprzętowej oraz pomieszczeń socjalnych 
dla ratowników, jest prawie pełne wyposażenie aby utworzyć kąpielisko. Jest zużyte 
oznakowanie  stref  kąpieliska.  Z  uwagi  na  brak  pomostów  i  w  trosce  o 
funkcjonowanie kąpieliska przez cały sezon powinien być do dyspozycji dodatkowy 
zestaw lin torowych. Brak jest brodzika dla dzieci. Codziennie pomimo, że nie należy 
do ich obowiązków, ratownicy sprzątali plaże. Problemem jest długa linia brzegowa, 
co zwiększa niebezpieczeństwo na akwenie.  Brak jest kontaktu ratowników z jeziora 
Logo z ratownikami jeziora Sarcz.  Właścicielem kanału łączącego dwa jeziora jest 
RZSW w Trzciance, a na którym została zamontowana krata zabezpieczającą przed 
swobodnym przepływaniem ryb między akwenami.  Ubikacje udostępnia prywatny 
przedsiębiorca, przebieralnia stawiana jest przez spółkę OSIR.  Była współpraca z 
Policją i Strażą Pożarną.  Poinformował o działaniach, na podstawie dziennika pracy, 
ratownika  w  sezonie  na  akwenach  wodnych,  w  obrębie  kąpieliska  i  na  plaży. 
Poinformował także o działalności członków Drużyny WOPR „Anioły” za rok 2012, 
szczegółowy harmonogram ich pracy stanowi załącznik do protokołu.  Przedstawił 
wnioski wynikające ze sprawozdania za sezon  letni 20012, stwierdził, że ratownicy 
powinni otrzymywać dodatek do wypłaty za dbanie o kąpielisko.  Organizacja pracy 
wypożyczali  powinna  być  przy  udziale  ratownika,  ratownik  powinien  być  na 
stanowisku  wypożyczalni  od  czerwca  do  października,  powinien  dokonywać 
najpotrzebniejszych zakupów  w trakcie trwania sezonu, a w trakcie trwania sezonu 
wypływanie z grupami zorganizowanymi na akwen.  Powinny być prowadzone w 
trakcie  trwania  sezonu,  patrol  całego  akwenu  przy  wykorzystaniu  łodzi 
motorowodnej.  Powinno  być  wsparcie  budowy łączności  pomiędzy  stanowiskiem 
ratowniczym i wypożyczalnią sprzętu oraz pomiędzy dwoma akwenami wodnymi. 
Ustawienie kontenerów na śmieci na każdej z plaż. Remonty pomostów powinny być 
dokonane  przed  sezonem.  Powinny  być  odnowione  oznaczenia  na  pomoście. 
Powinien  być  opracowany  regulamin  korzystania  z  akwenu  wodnego,  przede 
wszystkim przez motorówki ale i  przez żeglarzy,  kajakarzy, pływaków, wędkarzy. 
Powinny być wybudowane brodziki dla dzieci.   Powinien być uruchomiony kanał 
pomiędzy  jeziorami.    Ubikacje  wystawiane  na  plaży  muszą  być  pod  nadzorem 
ratownika.  Powinno  być  dofinansowanie  szkoleń  ratowników  na  terenie  Gminy 
Trzcianka. Należy wesprzeć WOPR w czasie akcji zima jak budowa bezpiecznego 
lodowiska.   Powinny  być  zabezpieczone  fundusze  na  funkcjonowanie  łodzi 
motorowodnej. Dalszy rozwój ze służbami jak Policja, Straż, Straż Miejska i Lasami 
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Państwowymi. 

Pan   Zbigniew  Rister  stwierdził,  że  chciałby  samorządowi  trzcianeckiemu 
podziękować  za  stworzenie  dobrego  klimatu  i  dobrą  współpracę,  za  wspieranie 
działań drużyny WOPR”Anioły” oraz widzenie problemów wodnych. Powiedział, że 
Trzciankę  daje  się  jako  przykład  dobrej  pracy.  Ustawa  mówi,  kto  co  powinien 
wykonywać  jakie  są  kompetencje.  Ustawa  nam pomaga i  podnosi  bardzo mocno 
poprzeczkę. WOPR w swojej działalności dba o życie i zdrowie na wodach. Nowa 
ustawa  spowodowała,  że  ratownictwo  musi  być  bardziej  mobilne.  Podkreślał,  że 
muszą znaleźć się środki na stworzenie jednego etatu, a zatrudniona osoba będzie za 
to wszystko odpowiadała,   będzie pisała sprawozdania, dokonywała zakupów i dbała 
o powierzone mienie.   Także musi  dbać o jakość i  wyszkolenia patrolu.  Poruszył 
problem  migracji  ratowników  na  zachód,  należy  stworzyć  takie  warunki  aby 
ratownicy nam nie uciekali na zachód a aby  ich zatrzymać powinna być dobra baza 
lokalowa, świetlice, miejsce gdzie mogli by przebywać także w zimie.  Należy w 
takim kierunku pójść aby taki etat dla WOPR mógł się znaleźć.  Dyżury także na 
akwenach powinny być w zimie.  Wskazane jest na terenie gminy Trzcianka działanie 
grupy interwencyjnej.  W samym Poznaniu było 19 utonięć.  Działalność WOPR to 
także profilaktyka jak prowadzenie szkoleń w szkołach.  Trzcianka obchodziła w tym 
roku 50 lecie ratownictwa.  WOPR nie jest podmiotem zarobkującym, liczyć może 
tylko na działalność statutową. Należy liczyć w dalszym ciągu na wspieranie drużyny 
WOPR działającej na terenie Trzcianki.  

Przewodniczący komisji zapytał czy musi być taka forma jak była dotychczas żeby 
działalność  WOPR  była  dotowana  przez  spółkę  OSIR,  czy  widzi  się  inne 
rozwiązania.  Jak wygląda dotychczasowa baza lokalowa. 

Pan   Zbigniew  Rister  stwierdził,  że  trwają  rozmowy  aby  powstał  taki  oddział 
powiatowy  z  siedzibą  w  Trzciance.  Księgowość  byłaby  w  Poznaniu,  można  by 
kąpielisko przejąć w dzierżawę i ratowników zatrudniać przez WOPR, ale dopóki nie 
ma wpisu do KRS można by to zrobić przez zarząd wojewódzki w Poznaniu. 

Pan Adrian Hałuszko stwierdził, że dysponują jednym hangarem nad jeziorem Sarcz, 
przy  wypożyczalni  sprzętu  wodnego.  Jest  umowa podpisania  ze  spółką  OSIR na 
użyczenie tego pomieszczenia.  Trwają poszukiwania bazy całorocznej może będzie 
ona w MDK lub w TDK dobrze byłoby aby była ona w centrum miasta.

Radny  Andrzej  Cija  zadał  pytanie  jak  przedstawi  się  kosztorys  wszystkich 
zgłoszonych potrzeb. Burmistrz jest na etapie konstruowania budżetu gminy.

Pan Adrian Hałuszko rozdał radnym kosztorys potrzeb na kwotę 72 580 000  zł . 
Kosztorys  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Poinformował,  że  będzie  składany 
wniosek Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie.    
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Radny  Grzegorz  Bogacz  zasugerował  wydłużenie  godzin  otwarcia  wypożyczalni 
sprzętu wodnego.
Przewodniczący komisji zadał pytanie czy do 30 września został skierowany wniosek 
do budżetu gminy na trok 2013. 

Pan Adrian Hałuszko poinformował, że taki wniosek nie został złożony. Nie wiedział 
jak będzie wyglądała sprawa ze spółką OsiR, ale złoży zapytanie do p. Burmistrza jak 
zamierza zorganizować ratownictwo nad wodą. 

Radny  Andrzej  Cija  zawnioskował  aby  w  przeciągu  miesiąca  czasu   tj.  do  30 
listopada 2012 r.  pan A. Hałuszko złożył na piśmie strukturę  jak WOPR miałby 
funkcjonować  na  naszym terenie  w  związku  z  wejściem w życie  nowej  ustawy. 
Potrzebne jest to aby wniosek poprzeć i ewentualnie zabezpieczyć środki w budżecie 
gminy na ten cel. 

Radny Marek Dąbrowski chciałby uzyskać informację jak ta organizacja technicznie 
będzie się przedstawiała. 

Pan Adrian Hałuszko stwierdził, że w chwili obecnej całą obsługę administracyjna 
wykonuje Poznań, łącznie z księgowością, która ma już doświadczenie.  

Ad pkt. 6.   Układ komunikacyjny miasta – planowane przebudowy.
Sprawy były omawiane przy p. 4 porządku posiedzenia. 

Ad pkt.7.   Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy – plany.
Przewodniczący komisji stwierdził, że odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej 
wspólnie z radnymi powiatowymi,  na posiedzeniu wspólnie zostało wypracowane 
stanowisko aby na Radzie Miejskiej przyjęte zostało stanowisko na temat wspólnej 
budowy  gminy  Trzcianka  z  powiatem  Czarnkowsko-trzcianeckim  drogi  łączącej 
Trzcianki  ze   Straduniem wraz   ze  ścieżką   dla  rowerów a w przyszłym okresie 
łącznika pomiędzy Trzcianką, Straduniem, Smolarnią , Trzcianką.    

Pan Zastępca Burmistrza stwierdził, że pomoże przy opracowaniu takiego stanowiska 
na temat wspólnej budowy ścieżki.
    
Ad pkt.8. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

    Trzcianki.
Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja otrzymała:
1)  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Trzcianka  
     w latach 2013-2017; 
2) projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie podziału gminy Trzcianka na 
okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  
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 i  numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym; Komisja nie 
wypracowała stanowiska.
3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 
pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  na  rok  2013”.   Przewodniczący  komisji 
odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. Prosi o przedstawienie notatki, że takie 
spotkanie, konsultacje się odbyły  i kto wziął w nich udział. 

Ad pkt. 9. Sprawy wniesione do komisji
    1) pismo Komisji Spraw Społecznych dot. ustaleń z dokonanego przeglądu ulic 
miasta Trzcianki,
 2)  pismo  Przewodniczącego  Komisji  statutowej  dot.  zmian  do  statutu 
wypracowanych przez Komisję,

Radny Mariusz Kukuś chciałby wnieść uwagę do działu: Tryb pracy Burmistrza, a 
mianowicie do § 8 p. 4,jego zdaniem, proponowany przez Komisję Statutową zapis 
jest niejasny i nieprecyzyjny. Zaproponował zapis: „składa Radzie sprawozdanie ze 
swojej działalności w spółce”.

Radny Jan Kłundukowski  stwierdził, że w obowiązującym i przedłożonym obecnie 
statucie nie ma nic na temat załatwienia skargi na radnego, urzędnika czy burmistrza. 
W chwili obecnej jest tak, że pracownik sam na siebie wyjaśnia skargę. Proponuje o 
umieszczenie takiego zapisu w statucie, aby był powoływany zespół do wyjaśnienia i 
załatwienia skargi. 

Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że sposób załatwienia skargi reguluje ustawa o 
pracownikach samorządowych i kpa.  Nie musi być zapis w statucie. 

Radny  Jan  Kłundukowski  wnioskuje  o  doprecyzowanie  załącznika  nr  5,  a 
mianowicie:

1) miejscowość Kadłubek proponuje oderwać się od sołectwa Biała. Mieszkańcy 
chcą zdeklarować swoją przynależność albo do Wapniarni albo do sołectwa 
Sarcz.

2) Sołectwo  Biernatowo  -  posesje  osiedle  Kolejowe  w  Biernatowie  nie  jest 
wymienione do przynależności do sołectwa.

3) Sołectwo Łomnica   -  została  podjęta  Uchwała  Rady Miejskiej  Trzcianki  w 
roku 2010 w sprawie zmiany nazwy,  aktualnie  obowiązuje  nazwa Łomnica 
Pierwsza, brakuje w statucie   zapisu. Nie ma też wymienionej posesji Folwark 
i Młyn.

4) Sołectwo Straduń – brakuje zapisu miejscowości Ginterowo, nie ma   zapisu 
przynależności  do  sołectwa  posesji  na  osiedlu  Domańskiego  (  lewa  strona 
jadąc w stronę do Siedliska). 
Radny zaproponował aby porządkując zapisy posiłkować się   dokumentacją 
wyborczą, geodezyjną, Lasów Państwowych i  Urzędów Pocztowych. 
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Radny Mariusz Kukuś wniósł uwagi:
1) do  §  20.4,  aktualnie  obowiązuje  zapis:  że  Przewodniczący  Rady  może 

wyznaczyć  radnych,  jego  zdaniem  jeśli  jest  zapis  może,  to  nie  musi. 
Zaproponował zapis, że Przewodniczący Rady wyznacza radnych.

2) Do  §  20.1,  Głosowanie  jawne  odbywa  się  poprzez  podniesienie  ręki  i 
przyciśnięcie  przycisku  na  terminalu  do  głosowania.  Jego  zdaniem,  skoro 
statut zostanie uchwalony, to musi być niezwłocznie realizowany, a w chwili 
obecnej  nie  ma  takich  przycisków,  zaproponował  żeby  zamiast  litery  „i” 
wprowadzić „lub”. 

Radny Grzegorz  Bogacz  wniósł  uwagę do §  18.1  ma  wątpliwości  do  zapisu  aby 
zebranie wiejskie, czy sołtys miał inicjatywę uchwałodawczą. Jeśli sołtys ma jakiś 
pomysł,  winien skonsultować go i  przekazać   radnemu,  który może taki  pomysł 
zgłosić.  

Radny Andrzej Cija odniósł się do wypowiedzi radnego G. Bogacza twierdząc, że 
chodziło o podniesienie rangi sołtysa i zebrania wiejskiego. Nie pamięta w swojej 
kadencji żeby któryś z sołtysów  występował z inicjatywą uchwałodawczą. 

  3) pismo Urzędu Miejskiego dot.  Wyrażenia opinii  o projekcie „regulaminu 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Trzcianka” a  także  o 
materiałach dot. metody naliczania opłat.

Radny Marek Dąbrowski poinformował, że dzisiaj odbył swoje posiedzenie  zespół, 
gdzie w wyniku prowadzonych prac   naniesione zostały poprawki zgłoszone przez 
radnych w wyniku dyskusji na komisjach.  Naniesione były sugestie, ale z uwagi na 
niezabranie na komisję swoich uwag, szczegółowo ich nie omówi.   Powiedział, że na 
najbliższej sesji, w porządku,  będzie temat wypracowania stanowiska, co do metody 
naliczania  opłat.  Powiedział,  że  ustawodawca  dopuszcza  cztery  formy  naliczenia 
opłat  (metry,  osoby, wodę,  ryczałt).  Zespół przychyla się  do naliczenia stawki od 
metrów powierzchni  mieszkalnej.  Pracownicy  mają   zrobić  inwentaryzację  ilości 
mieszkań, domów. Zespół przyjął także jeszcze większego rozwarstwienia mieszkań, 
przyjął  powierzchnię  30  metrowego  mieszkania,  50  metrowego  mieszkania,  120 
metrowego i 200 metrowego. Zespół zasugerował aby  różnorodność opłat była w 
zależności od wielkości lokalu tzw. wprowadzania  progów ale  dokładna rozpiska 
będzie  przedstawiona  komisji  gospodarczej  w  poniedziałek.   Rada  musi  podjąć 
stanowisko jaką metodę wybrać.  Zespół analizował różne metody naliczania opłat, 
po roku 2014 może okazać się,  że    w związki  z  brakiem obowiązku meldunku, 
metoda naliczania od osoby będzie trudna do weryfikacji. Zespól popiera metodę od 
powierzchni  mieszkalnej.  Dodał,  że  gmina  Piła  sugeruje  metry  kwadratowe 
powierzchni mieszkalnej.   

Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że analizując jego przykład, gdzie w mieszkaniu są 
zameldowane  trzy  osoby  a  mieszkają  praktycznie  dwie.  Jego  zdaniem  nie  ma 
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sprawiedliwej metody, ale dla gminy dobrą metodą są metry kwadratowe mieszkań. 
Zastanawia się czy dopuszcza ustawa, że można zróżnicować opłatami mieszkańców 
w mieście i wsi. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zastępca Burmistrza sugerował, że najbardziej 
wymierną metodą jest metoda metrów kwadratowych. Każda inna forma rodzi, że 
należy przewidzieć większe środki finansowe na opracowanie systemu, wdrażania go 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  metry  są  najdroższym  sposobem,  ale  jest 
analizowany sposób przeliczania metrów. Opracowany system musi być czytelny i 
prosty dla mieszkańca.  Musimy dążyć do tego aby cena nie była wyższa niż jest 
dzisiaj. 

Radny  Marek  Dąbrowski  stwierdził,  że  zespół  sugeruje  aby  powierzchnie 
niezamieszkałe nie wchodziły do systemu. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że analizował wywóz śmieci przez firmę KOMBUD, 
jeśli  firma będzie  wywoziła  śmieci  od powierzchni  niezamieszkałej,  to  jej  koszty 
będą bardzo wysokie i w perspektywie firma może zbankrutować. Jest to tylko teoria, 
jeśli będzie to system, to w systemie będą mogli żyć wszyscy. Jeśli będzie w system, 
to właściciel powierzchni niezamieszanej nie będzie zainteresowany podrzucaniem 
swoich  śmieci.  Wszyscy  płacą  i  wszystkie  śmieci  są  wywożone.   Na  sesji 
powinniśmy podjąć decyzję jaką metodologie wybierzemy.  Zasugerował aby w tym 
temacie zorganizować spotkanie, jeszcze  przed sesja, na ten temat.  

Przewodniczący komisji poruszył sprawę wielkości pojemników usytuowanych przy 
budynkach,  jak  ta  sprawa  będzie  uregulowana.  Jakie  będą  ulgi  w  przypadku 
segregacji śmieci. 

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że są takie sposoby albo wchodzę w program 
całościowy segregacji i płace więcej, nie wchodzę i sam segreguję, to wtedy jest inna 
stawka. Na pewno na sesje będą opracowane dwa oficjalne stanowiska od metra i od 
osoby. Jeśli będzie to od osoby to stawka wyniosłaby ok. 9 zł. 

Radny  Mariusz  Kukuś  stwierdził,  że  dla  gminy  jest  najlepszą  formą  płatność  za 
metry,  czy  można  rozważyć  taką  propozycję,  że  płacimy  za  metry  kwadratowe 
powierzchni ale należy zrobić ryczałt, że za mieszkanie do 50 metrów kwadratowych 
tyle się płaci, do 100 metrowego tyle, za domek powyżej 250 m, tyle. 

Radny M. Dąbrowski stwierdził, że zespół rozważał taki sposób naliczania.  

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  wczoraj  na  Komisji  Gospodarczej  powiedział 
trochę o niedociągnięciach regulaminu utrzymania czystości.  Jeśli ktoś to pisze to 
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dobrze byłoby aby polonista i prawnik to skorygował. Nikt się pod tym nie podpisał, 
kto  sporządził  projekt.  Ludzie  muszą  to  rozumieć.  Odczytał  fragmenty  zapisów 
regulaminu.  Obecnie  jest  zapis,  że  śmieci  są  wywożone w taki  sposób,  aby było 
czysto,  a  w  regulaminie  jest  napisane,  że  odpady  mieszane  wywozi  się  raz  w 
tygodniu. Chętnie swoje uwagi przekaże osobie która ten regulamin opracowała.

   Przewodniczący komisji stwierdził, że do komisji wpłynęło:
1) zestawienie kosztów na remonty bieżące Strażnic OSP w Gminie Trzcianka w roku 
2013.   Przedstawione  są  szacunkowe  koszty  remontów  strażnic  OSP w  gminie 
Trzcianka.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Trzcianki aby przy konstrukcji budżetu gminy na 
rok 2013  uwzględnił zestawienie kosztów na remonty bieżące Strażnic OSP  gminy 
Trzcianka.  Natomiast  radnych    poprosi  o  poparcie  wniosku  przy  dyskusji  nad 
budżetem gminy Trzcianka na rok 2013. 
Radny Andrzej Cija zawnioskował, aby przedstawione zestawienie  było w projekcie 
budżetu naniesione precyzyjnie tak jak przedstawił to pan kierownik M. Patalas. 
2)  wyciąg  z  protokołu  Komisji  Spraw  Społecznych  na  temat  likwidacji  barier 
architektonicznych. Poprosił aby  nie wykreślać z budżetu zadań - likwidacje barier. 
Poinformował,  że przy oddawaniu robót inspektorzy i  przedstawiciele  Urzędu nie 
spoglądają,  w  których  miejscach  zostały  zbudowane,  czy  też  przebudowane 
obniżenia  przejść  na  jezdnię   dla  osób   niepełnosprawnych.  W przedstawionym 
piśmie  są  przez  komisje  zauważone  mankamenty,  gdzie  pomimo  obniżenia 
krawężników nie umożliwia to im płynnego ruchu osób na wózkach inwalidzkich. 
Jest sugestia położenia w tych miejscach kratki wyrównującej poziomy.  Uwaga ta 
dotyczy zadań wykonywanych przez Gminę jak i inne jednostki.  Zwrócił uwag na 
plac Pocztowy, był pomysł zerwania asfaltu ale nie było pomysłu  co zrobić w tych 
miejscach  aby  osoby  na  wózkach  mogły  się  przemieszczać.  Sprawa  także  jest 
niedokończona na przejściu do sklepu Piotr i Paweł i terminalu ul. Kościuszki. Uwagi 
Komisji Spraw Społecznych są cennymi uwagami i zastaną poruszone na sesji.   
3)  pismo Burmistrza Trzcianki na temat górnych granic stawek podatków i opłat 
lokalnych na 2013 rok łącznie z symulacją wpływów.  Poinformował, ze Skarbnik 
Gminy  informował  Komisje  Gospodarczą,  że  Burmistrz  jest  zdanie,  że  podatki 
należy podnieść stawki podatkowe ogólnie o 10 % .  Efektem tej podwyżki byłaby 
kwota  1.200.000,00  zł.  Takie  środki  wpłynęłyby  do  budżetu.   Przewodniczący 
komisji  stwierdził,  że  jego  zdaniem  dobrze  byłoby  aby  rada  corocznie  nad  tym 
tematem nie dyskutowała lecz przyjęłaby wskaźniki Ministra Finansów raz na dwa 
lub  trzy  lata.  Nie  chciałby  aby  radni  brali  pod  uwag  obronę  poszczególnych 
środowisk.

Radny A. Cija stwierdził, że na Komisji Gospodarczej była obecna pani Skarbnik, 
która zobowiązała się, że do końca października zrobi taką symulację wydatków i 
dochodów gminy. Stwierdził, że być może życie  zmusi, że podatki należy podnieść, 
bo będzie na wydatki sztywne brakować środków. Pełną informację komisja uzyska 
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jak  otrzyma  budżet  przy  założeniu  10  %  zwyżce  podatkowej.   Po  uzyskanej 
informacji p. Skarbnik można stwierdzić, że wszystko idzie w dół tj. przekazywane 
subwencje  oświatowe.  Materiały  jakie  komisja  otrzymała  odnośnie  podatków  są 
bardzo dobre, jest informacja z sąsiednich gmin, jest informacja o górnych stawkach 
podatkowych. 

Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że  ustalając stawki podatkowe  należy wziąć pod 
uwagę,  że  na  wsi  często  mieszkają  ludzie  zamożni  z  miasta.  Często  jest  to 
wykorzystywanie  sytuacji  podatkowej  gminy.   Poinformował,  że  jest  możliwość 
uzyskania kredytu na termomodernizację na bardzo dogodnych warunkach. 

Radny Andrzej Cija jeśli zdarzą się sytuacje takie, że ktoś nie będzie mógł zapłacić, 
to na pewno Burmistrz zastosuje jakieś zwolnienie, a nie może być to z automatu, bo 
mieszka  na  wsi.  Radni  powinni  mieć  na  uwadze,  że  jest  do  zrobienia  jeszcze 
aglomeracja Trzcianki. 

Ad pkt. 10.  Wolne wnioski.  
Radny  Andrzej  Cija  zadał  pytanie  czy  jest  przeprowadzana  bieżąca  konserwacja 
ORLIKA. 
Zaproponował aby Komisja Bezpieczeństwa któreś posiedzenie rozpoczęła wizytą na 
sali sportowej w Gimnazjum Nr 2 w Trzciance. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że przewiduje w swoim planie pracy komisji taką 
wizytę na sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance. 

Ad pkt. 11. Zamknięcie posiedzenia.

 Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Krzysztof Czarnecki    
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