
Protokół Nr 27/12
 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 

z dnia  26 listopada 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecna 
radna  Jadwiga  Pokaczajło,  w  trakcie  obrad  przybyli  na  posiedzenie  radni  Jan 
Kłundukowski i Jacek Wawrzon. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Piotr Birula zastępca Burmistrza Trzcianki,
2. Pani Bożena Niedźwiecka Skarbnik Gminy,
3. Pani Małgorzata Kaczorowska -  MKSMDK,
4. Pan Marek Kordek – UKS Kajak,
5. Pan Edward Wieczorek Bezpieczna Gmina,
6. Pan Andrzej Sumiński – HOW MDK,
7. Pan Adam Kotiuszko Komendant OSP,
8. Pan Adrian Hałuszka – WOPR Trzcianka,
9. Pani Anna Stańczyk Urząd Miejski Trzcianki,
10.Pan Krzysztof Kottas – MKS Lubuszanin.

Przed komisją rozdano pismo Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  p.  Przemysława  Przybylskiego  skierowane  do  p. 
Krzysztofa  Czarneckiego  oraz   wyciąg  z  protokołu  z  posiedzenia  Zgromadzenia 
Wspólników  i  Rady  Nadzorczej  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  spółka  z  o.o.  W 
Trzciance z dnia 20 listopada 2012 r. pisma stanowią  załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył  radny Krzysztof  Czarnecki  –  przewodniczący komisji. 
Posiedzenie  komisji  trwało  od godziny  17 do 20.30 i  odbyło  się  w sali  sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych, zaproponował następujący 
porządek posiedzenia:
 
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 26/12  z 16 października 2012 r.
4.   Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013 r.
5.  Zagospodarowanie  terenów wokół jezior położonych na terenie gminy. Plany  

miejscowe.
6.  Analiza  i  opiniowanie  otrzymanych  projektów  uchwał  Rady  Miejskiej  

Trzcianki.
7.  Informacja  Burmistrza   Trzcianki  w  sprawie  przebiegu  procesu  likwidacji  

spółki OSIR.
8. Sprawy wniesione do komisji:
  1)  pismo  Urzędu  Miejskiego  -  odpowiedź  na  zgłoszoną  uwagę  do  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie   programu  współpracy  gminy 
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Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2013 r.
   2) pismo Dyrektora  Gimnazjum Nr 1 dot. konserwacji Orlika,odpowiedź na 
wniosek członka komisji,
    3) pismo mieszkańców os. 30 lecia w Trzciance.    
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Nikt nie wniósł uwag. 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu Nr 26/12  z 16 października 2012 r.
Protokół Nr 26/12 z 16 października 2012 r.  został przyjęty jednogłośnie 7 za,  w 
głosowaniu. Głosowało 7 radnych.

Ad pkt 4. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013 r.
Przewodniczący komisji poinformował, że do Prezesów Klubów Sportowych wraz z 
zaproszeniem przesłany został wyciąg projektu budżetu na 2013 r. Poprosił o zajęcie 
głosu i wypowiedzenie się do przedstawionego dokumentu. Są zaplanowane środki 
finansowe  do  dyspozycji  klubów sportowych  ale  z  przeznaczeniem na  konkursy. 
Poinformował,  że  sytuacja  finansowa  gminy  Trzcianka  jest  zła.  Aby  budżet  się 
zbilansował Gmina Trzcianka powinna zaciągnąć kredyt w wysokości 6.200.000,00 
zł.  Stwierdził,  że  zwiększenie  stawek podatkowych i  zwiększenie  opłat  lokalnych 
spowoduje,  że  gmina  Trzcianka  będzie  zaciągała  mniejszy  kredyt.   Poprosił  o 
dyskusje  zaproszone  osoby.  Poprosił  o  przedstawienie  swoich  pilnych  spraw, 
o  przedstawienie    swoich działań  i  kierunków  jakie  są  prowadzone,  jakie  były 
przeprowadzane  rozmowy  z  władzami  gminy,  co  było  obiecane.  Jakie  błędy  są 
popełniane przy tej mizerii budżetowej. Wie, że OSP opracowało program remontów 
bieżących.

Pani Małgorzata Kaczorowska stwierdziła że kwota zapisana w projekcie  budżetu na 
rok 2013  jest kwotą bardzo małą. Złożyła dnia 30 sierpnia  na ręce pana Burmistrza 
Trzciniaki  pismo dotyczące potrzeb finansowych   klubu.  Są dwa duże kluby w 
Trzciance, nie wie jak te kluby mają prosperować, brakuje na działalność pieniędzy. 
Stwierdziła, że nie da się organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży i uczestniczyć w 
rozgrywkach.   Trzeba  płacić  instruktorom i  trenerom,  a  od  1  stycznie  nie  będzie 
pomocy z MDK.  Na instruktorów, siatkarzy, szachów potrzeba 80 tys. zł. Potrzeba 
środków finansowych  na  dojazdy  i  dożywianie  zawodników.   Nie  wie,  na  czym 
oszczędzać, bo nie wie na czym jeszcze można. Stwierdziła,że Trzcianka winna się 
zastanowić czy stawiać na sport, czy też nie. Czy stawiać na wyniki, czy poprzestać 
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tylko na organizacji zajęć pozalekcyjnych, bez żadnych wymogów. 

Pan  Adam Kotuszko  stwierdził,  że  jest  to  budżet  ciężki  i  trzeba  każdą  złotówkę 
liczyć.  Z  informacji  uzyskanej  od  Burmistrza  można  powiedzieć,  że  istnieje 
możliwość przeniesienia OSP w Stobnie do  budynku po byłej szkole. Jest to budżet 
przetrwania. 

Pan Adrian Hałuszko rozdał radnym:
1) Propozycje  organizacji  ruchu  motorowodnego  na  obszarach  wodnych  z 

dozwolonym ruchem motorowym,
2) Preliminarz  kosztów,  co  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  akwenach  w 

Gminie Trzcianka, 
3) Preliminarz,  co  do  rodzaju  sprzętu  w  jaki  sposób  zostanie  doposażona 

wypożyczalnia sprzętu wodnego nad jeziorem Sarcz.  

Pan  Adrian  Hałuszko  stwierdził,  że  ostatnio  Rada  Powiatu  zezwoliła  na  ruch 
motorowodny na trzcianeckich jeziorach. W miesiącu styczniu WOPR otrzyma łódź 
motorowodną, w związku z tym zwrócono się do zarządu melioracji o pogłębienie 
kanału  łączącego  oba  jeziora.  Jedną  łodzią  będzie  można   kontrolować 
bezpieczeństwo na dwóch jeziorach. Cieszy się, że w budżecie zostały zaplanowane 
środki na ratowników wodnych i zakup sprzętu.   Nie znalazł w projekcie budżetu 
środków potrzebnych na zatrudnienie pracownika do wypożyczalni sprzętu wodnego. 
Poprosił  aby środki  na zatrudnię pracownika  do wypożyczali  przekazane były  na 
zatrudnienie ratownika, pracownik wypożyczalni byłby również ratownikiem, który 
miałby  łódkę  pod  sobą.   Jeśli  starostwo  zgadza  się  otwierać  akweny  wodne  na 
potrzeby  sprzętu  motorowodnego  powinien  być  opracowany  regulamin 
wykorzystania jezior. Takiego regulaminu nie ma i nie było wcześniej.  Stwierdził, że 
WOPR opracuje taki regulamin, ale w § 1 będzie zapis zezwalający na pobieranie np. 
30  zł  za  korzystanie  łodzi  motorowodnej  na  akwenie.  W  załączniku  nr  3  jest 
poruszona sprawa wypożyczalni sprzętu wodnego w podstawowy sprzęt. W tym roku 
był  wprowadzony pilotażowy projekt  nauki  pływania.  Można pozyskać środki  do 
budżetu  z  rekreacji,  jeśli  pracownik  WOPR pracowałby  na  wypożyczalni  miałby 
dostęp  do tej  wypożyczalni,  to  z  wypożyczenia  tego sprzętu  można by pozyskać 
środki.  Ratownicy  przepracowali  w  tym  roku  1500  godzin  wolontariacko 
wypożyczając  sprzęt.   W  przedstawionym   piśmie  przewodnim  jest  zapis  aby 
przekazane pisma przedstawić Radzie Miejskiej Trzcianki. 

Pan Marek Kordek stwierdził, że młodzież dzisiejsza jest garbata, krzywa i ślepa, tak 
wykazują wszelkie badania. Kiedyś jedno dziecko na 10 miało nadwagę, teraz jest to 
prawie odwrotnie.  W tym roku po raz trzeci nasz klub jest najlepszym klubem w 
powiecie jeśli chodzi o wyniki sportowe. Jeśli chodzi o warunki nad jeziorem to dach 
nad wypożyczalnią grozi zawaleniem. Jest to zagrożenie życia. Obiekt powinien być 
wyremontowany. Dzieci  uczestniczące na zajęcia nie mają szatni,  nie mają toalet. 
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Trenują od miesiąca lutego do listopada. Jeśli chodzi o środki finansowe, to pierwsze 
dresy zostały zakupione 4 lata temu. Dzieci  mają wyżywienie tylko na zawodach 
organizowanych z budżetu państwa.  Nie ma pieniędzy na transport, rodzice sami 
jadą  z  dziećmi  na  zawody.   Jedynym  kosztem  w  tym roku,  to  kwota  960  zł  z 
przeznaczeniem na obóz w Portugalii dla najlepszego zawodnika. Stwierdził, że klub 
przeżyje za takie pieniądze jakie dostanie. Stara się godzić rekreacje z najwyższym 
wyczynem.  Stwierdził,  że  on  i  trenerzy  nie  pobierają  wynagrodzenia.   Działania 
klubu są koordynowane ze szkołami. 

Pan  Adrian  Hałuszka  poruszył  sprawę  picia  alkoholu  na  plaży.  Chce  nawiązać 
ściślejszą współpracą pomiędzy WOPR i Policją.  Powiedział, że GKRPA mogłaby 
też jakieś środki przeznaczyć na ratownictwo i bezpieczeństwo na plaży i jeziorze. 
Powiat do łódki dołożył 12 tys. zł. 

Pan Krzysztof Kottas stwierdził, że klub sportowy Lubuszanin dzięki ludziom dobrej 
woli, trenerom i zawodnikom wszedł do końca rundy jesiennej. Zawodnicy trenują z 
dużymi  sukcesami,  jeśli  chodzi  o  piłkę  seniorską,  to  robi  się  ona  jako  piłka 
młodzieżowa, bo większość graczy jest z naszych okolic. Budżet jaki został założony 
na początku roku 2012 nie wystarczy, jest czarna dziura i trzeba szukać sponsorów na 
przyszły rok. Trzeba zobaczyć jaka pula środków klubowi przypadnie z urzędu, bo na 
tym trzeba będzie budować budżet. Wie, jak jest w innych klubach, jest różnie ze 
sponsoringiem.  Apelował  do  p.  Burmistrza,  prowadził  z  panami  Burmistrzami 
rozmowy. Prowadzi rozmowy z radnymi, prosił  o wyrozumiałość dla klubu, piłka 
nożna jest na wysokim poziomie. Prosił żeby budżet był podzielony proporcjonalnie. 

Pani Małgorzata Kaczorowska poprosiła aby konkursy i ich rozstrzygnięcie odbyły 
się  jak  najszybciej,  konkurs  powinien  odbyć  się  w miesiącu  styczniu.   Pierwsze 
transze też powinny być w styczniu. W zeszłym roku umowa została podpisana w 
marcu.  Poprosiła  władze  miasta  o  jak  najszybsze  rozpisanie  konkursu  i  jak 
najszybsze podpisanie umowy. 

Pan  Marek  Kordek  zawnioskował  aby  wzorem  Powiatu  w  gminie  Trzcianka 
rozliczenie odbyło się do 30 listopada a konkursy odbyłby się w styczniu.

Pan Piotr Birula stwierdził, że rozumie władze klubu aby konkursy odbyły się jak 
najszybciej, ale problem polega na tym, że budżet na rok 2012 został uchwalony 29 
grudnia i żeby pieniądze były już w styczniu, to tak się nie da. Optymalny termin to 
termin  luty. 

Małgorzata  Kaczorowska  stwierdziła,że  problem  jest  w  braku  możliwości  ujęcia 
jako koszty klubowe, własne, pieniądze wydane w okresie od stycznia do podpisania 
umowy. 
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Pan Piotr Birula stwierdził,  że lista potrzeb jest bardzo duża, potrzeby są realne i 
ważne. Problem polega na tym, że budżet na rok 2013 przygotowany jest w formie, 
że dochody bieżące równoważą się z wydatkami. Żeby mówiąc o daniu więcej na 
jakikolwiek cel należy środki znaleźć. Na wydatki bieżące można wydawać tyle ile 
jest  w  budżecie  dochodów  bieżących.  Prawdą  jest,  że  zaplanowane  są  mniejsze 
środki na sport niż w zeszłym roku, problem polega na tym, że jest wiele zadań, które 
trzeba zrealizować,  sport  też  jest  ważnym zadaniem ale  trzeba  mieć środki,  żeby 
można  je  przeznaczać.  Można  się  zobowiązać  żeby  konkursy  jak  najszybciej 
rozstrzygnąć.

Pan Jacek Wawrzon- Stowarzyszenie LZS stwierdził, że jest za tym aby były większe 
środki  z  przeznaczeniem na  kulturę  fizyczną.  Pieniądze  przyznane  w  roku  2012 
starczyły na podstawowe cele i zadania. Transport zawodników na zawody odbywał 
się ze środków własnych. Nie zakupowano nowego sprzętu. Przyznane środki były 
skonsumowane na opłaty sędziowskie oraz opłaty do Polskiego Związku. 

Skarbnik Gminy stwierdziła,  że  wszystko można rozliczać dopiero po podpisaniu 
umowy.  Na sport przewidziana jest kwota w wysokości 273 tys. zł , z tego 150 tys 
przeznaczone zostało na instytucje kultury fizycznej, także przewidziane są środki na 
zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa na plażach. Są środki na konkursy, zajęcia 
pozalekcyjne i drobne turnieje organizowane przez gminę jak turniej piłki plażowej, 
zawody z okazji dnia dziecka, turniej piłki na orliku, turniej szachowy z okazji Nocy 
Świętojańskiej. Są środki przeznaczone na  wyjazd dzieci na basen tj. 15 tys. drugie 
tyle ma wpłacić ministerstwo. Stwierdziła, że na dotacje sportowe w budżecie jest 
zapisana kwota 300 tys. zł oraz 15 tys. na konkursy poza dotacjami. Resztę pieniędzy, 
to są środki nie do ruszenia, rezerwa celowa musi być zabezpieczona w budżecie w 
określonej wysokości. OSP otrzymują dotację od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a gmina musi także przekazać swoją część. Jest na ten cel stworzona 
rezerwa.  Jest  wskazanie  w  budżecie  wszystkich  przychodów  na  co  zostaną 
przeznaczone.  Są  także  zadania  na  realizację  zawartych  porozumień  jak  Turniej 
szachowy im. F. Dziedzica. Jest porozumienie zawarte ze starostą na prowadzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, jest to zadanie własne realizowane przez powiat. Jest 
także  promocja  poprzez  kulturę,  jest  to  realizowane  przez  MDK,  po  podpisani 
porozumienia.  Jest  realizowane  porozumienie  w  zakresie  dożywiania,  są 
zabezpieczone  środki  na  ten  cel  w  rezerwie,  jest  to  zadanie  własne  gminy  i 
realizowany przez rządowy program dożywiania, gmina ma obowiązek przeznaczyć 
do tego swoje 25 %.  Z tego programu korzysta kilka tysięcy osób w gminie. Nie ma 
innych rezerw, które można by dzielić.  Jest reguła, że na wydatki bieżące możemy 
wydać  tyle  ile  mamy  dochodów  bieżących,  wynika  ona  z  ustawy  o  finansach 
publicznych. Drugim takim mechanizmem jest to, że nie możemy wydać tyle, ile w 
danym czasie wpłynie nam na konto.  Może zdarzyć się tak, że komuś nie możemy 
przekazać środków, bo w danym czasie wpłynęło mniej środków na konto gminy. 
Złamanie  tej  reguły  grozi  dyscypliną  złamania  ustawy  o  finansach  publicznych. 
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Budżet jest trudny, dochody są wyszacowane wg posiadanej wiedzy, tyle powinno 
wpłynąć, ale czy wpłynie, tego nie wie nikt. Nie mamy pewności czy Ministerstwo 
Finansów nie obetnie gminą udziały w PIT, czy obniży subwencję oświatową. W tym 
roku gmina miała poważny problem, w związku z tym żeby wszystko zbilansować po 
obcięciach. W budżecie są zadania obligatoryjnie, które gmina chce, czy nie chce 
musi  to  robić  i  zabezpieczyć środki.  Wydatków na oświatę  w całym budżecie  to 
środki  w  wysokości  przeszło  30  milionów  zł.  Subwencja  oświatowa  to  środki 
przeszło 16 milionów zł. Gmina do oświaty musi dołożyć przeszło 14 milionów zł. 
To, co nasi mieszkańcy wpłacają do gminy bezpośrednio zostało wyszacowane na ok. 
13 milionów zł. Wydatki na oświatę rosną niezależnie od nas. 

Radny  Mariusz  Kukuś  zadał  pytanie  czy  ustawa  zabrania  ogłosić  konkurs  przed 
uchwaleniem budżetu. 

Skarbnik  Gminy  odniosła  się  do  zadanego  pytania,  żeby  ogłosić  konkurs  należy 
dysponować kwotą, na pewno kluby nie otrzymają  pieniędzy w styczniu, bo gmina 
w styczniu nie ma takich dochodów. Gmina otrzymuje tylko 20 % środków udziału w 
PIT, są to małe pieniądze. Raty wpłat podatków od nieruchomości wpłyną dopiero na 
koniec stycznia, styczeń jest miesiącem gdzie trzeba zaciskać pasa.  

Radny Andrzej  Cija  stwierdził,  że na pewno jest  możliwość aby konkursy zrobić 
wcześniej. O tym się mówi już od 10 lat i ciągle trzeba udowadniać kto ma racje. 
Trzeba  mieć  trochę  dobrej  woli.  To  radni  chcą  uchwalać  budżet  wcześniej,  pan 
Burmistrz w roku 2012 chciał uchwalić budżet w styczniu. W tym roku budżet będzie 
uchwalony 12 grudnia, to przetarg powinien być rozpisany już 13 grudnia. Stwierdził, 
że bezwzględnie muszą być zapisane środki na remont strażnic w wysokości 50 tys. 
zł. trzeba szukać zamienników. Jest kryzys a pojawił się zapis na 70 tys. zakup syren, 
co to znaczy? Czy nie można wyremontować starych. O co chodzi z tymi syrenami. 
Budżet jest trudny. Jeśli chodzi o WOPR, to w budżecie jest 50 tys. a WOPR, żeby 
się  domknąć  potrzebuje  94  tys.  zł.  Ile  potrzeba  środków  aby  było  dobrze.  Ile 
kosztować  może  remont  dachu  na  wypożyczali.  Uważa,  że  jutro  na  Komisji 
Gospodarczej będą na ten temat odpowiedzi. Stwierdził, że generalnie nad sportem 
powinna odbyć się debata, jeśli kryzys potrwa parę lat, w Trzciance działają prężnie 
sekcje  kajakarzy,  judo,  piłkarzy,  siatkarzy  należy  coś  zrobić  żeby  sport  był  w 
Trzciance. O co chodzi z zapisem pod nazwą udostępnianie obiektów sportowych, 
jest to zapis, który pojawia się od wielu lat. Jakie obiekty są udostępniane, jaka jest 
stawka godzinowa za udostępnienie obiektu. Może to są pieniądze przeznaczone na 
likwidację  spółki,  takie  odpowiedzi  oczekuje  od  pana  Burmistrza  na  Komisji 
Gospodarczej.  Dzisiaj musimy konkretnie ustalić jakie są potrzeby klubów, może są 
dużo większe, to może należy szukać pieniędzy żeby dołożyć klubom. Jest zapisane 
mniej  pieniędzy niż  w zeszłym roku.  Poinformował  radnych o wskaźniku na rok 
2014  ustalonym przez ministra p. Rostockiego.
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Skarbnik Gminy odniosła się do wspomnianego wskaźnika na rok 2014, powiedziała, 
że   wskaźnik to tzw. nadwyżka operacyjna i jest wartością historyczną i nie można w 
żaden  sposób  go  poprawić.  Poinformowała  o  wysokości  wskaźnika  i  spłacie 
kredytów wynikających z WPF.

Radny  Grzegorz  Bogacz   poinformował  radnych  o  raporcie  sporządzonym przez 
NIK, wynika z niego, że Gminy będą miały o wiele trudniej wydatkować środki z 
przeznaczeniem  na sport. Sprawozdania sporządzone przez kluby będą szczegółowo 
oglądane, najwięcej jest nieprawidłowości w wydawanych przez kluby pieniądzach, 
gdyż niezgodnie z zawartą   umową je wydają. Stwierdził, że szanuje prace prezesów 
klubów ale uważa, że sport może być realizowany tylko przez szkoły, gdyż tam jest 4 
godziny tygodniowo lekcji wf. Pan M. Kordek w swoim wystąpieniu stwierdził, że 
jest  problem  z  wypożyczalnią  sprzętu.  Jedyną  możliwość  aby  zrealizować 
zaplanowane zadania to jest podnieść podatki. Ale jest problem, że te podatki należy 
podnieść żeby zbilansować oświatę, o tym mówiła p. Skarbnik. Stwierdził, że projekt 
p. A. Hałuszka był bardzo wysoko oceniony i chyli czoło. O sekcji WOPR w naszym 
powiecie się mówi.  Powiedział, że p. radny Andrzej był przeciwny aby wprowadzić 
zadania  do  projektu  PORYBY,  który  być  może  w  najbliższych  latach  uda  się 
zrealizować i będzie to jedyny projekt, i  uda się tam zrobić porządek kompleksowo. 
Można to zrobić, żeby tam gdzie jest wypożyczalnia  w perspektywie najbliższych lat 
wybudować obiekt od nowa z programu PORYBY. Stwierdził, że nie wie jak pomóc 
Lubaszaninowi jak klub nie pozyska sponsora strategicznego w przyszłym roku. 

Pan Krzysztof Kottas stwierdził, że klubowi potrzeba w przyszłym roku 200 tys. zł 
oraz 68 tys. na zapłacenie zaległości na bieżącą działalność. Przypomniał, że budżet 
będzie budował tylko na podstawie uzyskanych środków z Urzędu Miasta. 

Radny  Grzegorz  Bogacz  stwierdził,  że  ma  propozycje  na  przyszłość  dla  szefów 
klubów,  to  zorganizowanie  spotkania  z  dyrektorami  szkół  żeby  w  arkuszach 
organizacyjnych przyszłego roku pojawiły się oddziały sportowe. Prawdopodobnie 
nauczyciele  wf  pracują  w MKS MDK czy  Lubuszaninie,  ale  po  stworzeniu  klas 
sportowych swój czas mogliby poświęcić nauce dzieci w tych klasach. Jest to jedyne 
wyjście na zwiększenie środków finansowych na sport dla dzieci i młodzieży. 

Radny Andrzej Cija powiedział, o tym co mówi radny Bogacz o stworzeniu ośrodka 
sportów wodnych jest najlepszym wyjściem. Najlepiej to wybudować coś od nowa 
albo zrobić kapitalny remont czy modernizację. W tym roku radni rozpatrywali trzy 
warianty, przypomniał zakres prac i koszty  w poszczególnych wariantach. W tym 
budżecie jest jeden milion dwieście tysięcy na inwestycje. Żeby zrealizować zadanie 
z PORYBY to należałoby wydać wszystkie pieniądze z budżetu i jeszcze zaciągnąć 
kredyt.  Poprosił  aby  na  jutro  na  komisję  przekazać  informację  odnośnie  ile 
kosztowałby remont  dachu na  wypożyczalni.  Stwierdził,  że  nie  widzi  możliwości 
zwiększenia środków na sport nawet jeśli zostaną podniesione podatki. 

7



Radny Grzegorz Bogacz stwierdził, że jeśli byłby porządek z siecią szkół, to na dzień 
dzisiejszy  byłyby  uwolnione  niezłe  pieniądze.  Jeśli  radni  podeszliby  do  tematu 
racjonalnie, że wskaźniki demograficzne pokazują że jest spadek urodzin, to dzisiaj w 
gminie byłaby inna sytuacja. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że zakup syren, to nie są syreny dla Straży, jest to zakup 
dla obrony cywilnej. Jest możliwość zakładania przedszkoli prywatnych i punktów 
przedszkolnych  te  punkty  nie  zmniejszają  kosztów  gminnych  przedszkoli  ale  są 
dodatkowym kosztem dla gminy. Stwierdziła, że z pieniędzy uzyskanych z podatków 
korzystają  wszyscy,  to  są  koszty  na  utrzymanie  szkół,  przedszkoli,  dróg,  zieleni. 
Trzeba zastanowić się z czego gmina spłacać będzie zaciągnięte kredyty. 

Pani  Małgorzata  Kaczorowska  stwierdziła,  że  jeśli  otrzyma  te  środki,  które  są 
zaplanowane  w  budżecie,  to  sobie  poradzi,  ale  jest  kwestia  wynagrodzenia 
instruktorów, na to zadanie nie będzie pieniędzy. Można się przestawić z osiągnięcia 
wyników sportowych na wychowywanie dzieci poprzez sport. 

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  jeśli  nawet  podatki  zostaną  podniesione,  to 
uzyskane pieniądze nie przeznaczy się na sport, bo on nie jest na pierwszym miejscu, 
to  radni  zdecydują  na  co  zostaną  przeznaczone,  rozsądek  powie  na  co  będzie 
konieczność  ich  przeznaczenia.   Powiat  przekazywał  środki  z  przeznaczeniem na 
sport z działalności komercyjnej hali zamiast przekazać te pieniądze na wyposażenie 
hali.  Radni  zdecydują  na  sesji  budżetowej  ile  tych  środków  na  sport  zostanie 
przeznaczonych. 

Radny Andrzej Cija powiedział, że 12 grudnia odbędzie się sesja budżetowa  chciałby 
dzisiaj  usłyszeć od p.  Burmistrza kiedy będzie  rozpisanie  przetargu,  czy  może to 
nastąpić  jeszcze w grudniu czy tez zaraz na początku stycznia.  Jeśli  się  klub nie 
rozliczy, to nie otrzyma pieniędzy. 

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  należy  przypomnieć  o  tym,  co  mówiła  pani 
skarbnik,  żeby  pieniądze  wypłacić,  to  środki  muszą  być  na  koncie.  Gmina  zrobi 
wszystko, żeby do konkursu przystąpić jak najszybciej.

Pani Anna Stańczyk stwierdziła,  że jeśli  12 grudnia budżet będzie zatwierdzony i 
będzie wiedziała jaka kwota przypada na sport, to postępowanie konkursowe trwa 21 
dni i bez zębnej zwłoki sprawa zostanie załatwiona. 

Radny Andrzej Cija zadał pytanie dlaczego 70 tys. przeznacza się na zakup syren, czy 
nie można wyremontować stare syreny.  Trzeba patrzeć na każdy grosz.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że w tym roku  były próby zakupienia syren, bo ich 
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w ogóle nie ma, ale okazało się że ich kupić z rezerwy nie można, więc wydatek 
został zapisany na rok 2013. Sprawa jest już przeterminowana. 

Pani  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  sprawa  syren  zostanie  wyjaśniona  jutro  na 
komisji gospodarczej. Syreny są potrzebne jest to wymóg obrony cywilnej. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  żeby  na  jutro  na  komisję  gospodarczą  uzyskać 
precyzyjne  wyliczenia  np.  w  oświacie  jest  2,5  miliona  więcej,  ale  na  co.  Czy 
konieczny  jest  remont  wypożyczalni  sprzętu  wodnego,  jaki  byłby  to  koszt.  Jest 
wzrost środków  w budynkach komunalnych, na co przeznacza się wzrost środków. 
Muszą być wyliczenia, konkretne podstawy. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie o udzielenie informacji do zapisu  przekazania 
spółce OSIR 100 tys. zł. Co to za pieniądze, czy to są środki na likwidację spółki, 
pani skarbnik wskazała środki, że z budżetu spółki idą także środki na WOPR. Co to 
za pieniądze 100 tys. zł. 

Zastępca Burmistrza Trzcianki stwierdził, że niezależnie od tego, czy spółka jest w 
likwidacji  czy  też  nie,  złożone  było,  że  wszystkie  obiekty  będą  funkcjonowały. 
Niezależnie  od  formy  zarządzania  spółką  wszystkie  obiekty  trzeba  utrzymać  w 
należytej sprawności.  

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  obiekty  sportowe  nie  są  własnością  gminy  lecz 
spółki.  Spółka  wynajmując  coś  swojego  nie  wynajmuje  za  darmo.   Utrzymanie 
obiektów kosztuje.

Radny Mariusz Kukuś zwrócił się z wnioskiem do pana Burmistrza aby po każdej 
sesji, na której była uchwała w sprawie zmian do budżetu, umieszczać ją na stronie 
BIP w zakładce budżet gminy.

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  wszystkie  uchwały  umieszcza  się  na  BIP,  nie 
umieszcza się tekstów jednolitych. Budżet po zmianach jest tekstem jednolitym. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  komisja  otrzymała  wyciąg  z  protokołu 
Zgromadzenia Wspólników Rady Nadzorczej spółki OSIR z dnia 20 listopada 2012 
r., wyciąg stanowi załącznik do protokołu. Rada Nadzorcza informuje komisję, że nie 
wszystkie klubu sportowe się rozliczyły ze spółką, dlatego może zabraknąć środków 
na wynagrodzenie dla pracowników w miesiącu grudniu. Nie ma środków na spłatę 
wierzycieli. 

Przewodniczący  komisji  podsumowując  dyskusję   stwierdził,  że  Komisja 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji dyskutowała nad projektem budżetu na 
rok 2013. Stwierdził, że będzie się starał aby budżet ze swoimi wydatkami się zbliżył 
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z wydatkami roku 2012. Postara się aby było jak najmniej cięć. Sytuacja budżetu 
gminy jest ciężka. Będzie próbował rozmawiać z radnymi aby poziom przekazanych 
środków na sport był zbliżony na poziomie roku 2012. Ponadto będzie rozmawiał z 
panem Przewodniczącym Rady Miejskiej aby w I kwartale roku następnego odbyła 
się debata Rady Miejskiej Trzcianki poświęcona działalności sportowej, współpracy 
pomiędzy klubami, rozwiązywanie spraw, których nie można rozwiązać od dłuższego 
czasu(konkursy). Także należy przeanalizować wniosek radnego Grzegorza Bogacza 
dotyczący utworzenia klas sportowych w naszych szkołach. Na tej debacie można 
będzie także dyskutować, co dalej po likwidacji spółki OSIR.   Stwierdził że na OSP, 
na minimalne remonty strażnic, brakuje kwoty 49 tys. zł.  Powiedział, że WOPR jest 
jednostką, która chce się rozwijać, była propozycja  żeby  o 20 tys. zł. zwiększyć dla 
tej jednostki środki w budżecie na rok 2013. Poprosił aby wszelkie uwagi do budżetu 
zgłaszać także jutro, bo jest posiedzenie Komisji Gospodarczej. 
Radny Mariusz Kukuś stwierdził, że w przyszłorocznym  projekcie budżetu nie może 
znaleźć    środków  w wys.  280 czy  300  tys.  zł,  o  których  mówił  Burmistrz  na 
ostatniej sesji, potrzebnych do likwidacji spółki OSIR. 
Zastępca Burmistrza stwierdził,  że skoro nie ma środków w projekcie budżetu, to 
Burmistrz nie zamierza tych środków wprowadzić. 
Ad pkt 5.  Zagospodarowanie  terenów wokół jezior położonych na terenie gminy.  

Plany miejscowe.
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  pomimo  prośby  komisja  nie  otrzymała 
pisemnej  informacji,  w  związku  z  powyższym  poprosił  zastępce  Burmistrza  o 
złożenie ustnej informacji. 

Pan Piotr Birula stwierdził, że temat ten jest bardzo szeroki, więc bez konkretnego 
sprecyzowania trudno się do niego odnieść. Czas potrzebny na przygotowanie takiej 
informacji był ograniczony. Stwierdził,  że odnośnie  planu terenu jeziora Sarcz,   jest 
już  na  etapie  uzgodnień.  Głównym  celem  przystąpienia  do  opracowania  planu 
miejscowego  w  rejonie  jeziora  Sarcz  było  umożliwienie  rozwoju  usług  
z zakresu sportu,  turystyki i  rekreacji.  W oparciu o projekt  studium poszczególne 
funkcje  tego  terenu  zostały  określone  i  zgodne  z  projektem  studium.  Teren 
ograniczony od północy i  wchodu drogą wojewódzką,  od południa ul.  Parkowa,  
a od zachodu linią brzegową jeziora Sarcz. Obszar podzielono na tereny o różnym 
przeznaczeniu, gdzie funkcją dominującą jest funkcja turystyczna oraz usługi sportu. 
Dodatkowo plan stwarza możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Jest 
opracowany obszar obrębu geodezyjnego  wsi Straduń. Jest opracowany plan rejonu 
jeziora Okunie.

Pan  Adrian  Hałuszka  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  ujęcie,  wytyczenie  drogi 
ewakuacyjnej  dojazdowej  do  plaż  i  jezior.  Taki  problem był  im wytykany  przez 
kontrole prowadzone przez WOPR z Poznania.
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Zastępca Burmistrza stwierdził, że w nowym projekcie budowy Centrum wodnego 
jest droga zaprojektowana, są slipy do łodzi motorowodnej. Na dzień dzisiejszy jest 
wydana    decyzja o warunkach zabudowy na tą przebudowę.  

Radny Jan Kłundukowski   poinformował komisję, że nad jeziorem Straduńskim nie 
ma ogólnodostępnej  plaży. Tereny wokół jeziora są terenami prywatnymi. 

Ad pkt  6.Analiza i  opiniowanie otrzymanych projektów uchwał  Rady Miejskiej  
Trzcianki.

a) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2012 r.;
 Pani Bożena Niedźwiacka Skarbnik Gminy stwierdziła, że zmiany podyktowane są 
kilkoma  przesłankami.  Wprowadzone  zostały  środki  gdzie  wydatki  były 
zrealizowane  lub  są  na  finiszu.  Są  to  dochody  z  dzierżaw  gruntów  rolnych, 
z  planowania  przestrzennego,  środki  ze  sposobu  zagospodarowania  terenu,  jest 
podatek  od  czynności  cywilnoprawnych.   Wprowadzono  składki  darowizny  po 
uzyskaniu  konkretnych  wpływów.  Są  wyższe  odsetki  od  podatków.  Są  wyższe 
dochody z zajęcia pasa drogowego. Przedszkola planują wyższe dochody, tak samo 
i  gimnazja.  Drugim powodem  wprowadzenia  zmian  są  to  dochody,  które  gmina 
otrzymała.    Są  dotacje  na  opiekę  społeczną,  na  dożywianie  i  na  nagrodę 
jubileuszową w administracji. Gmina otrzymała także środki na pomoc materialną dla 
uczniów w wysokości  215  tys.  zł.  Trzecia  zmian  to  są  zmiany  trochę  naciągane 
a spowodowane tym, że w oświacie pojawiają się braki  i aby plany finansowe w tym 
dziele mogły się znaleźć w należytym stanie,  to z tego tytułu zostały zwiększone 
dochody w podatku w udziale w CIT w wysokości 590.647  zł.  Przyszły także środki 
na pokrycie zwiększonej składki zdrowotnej, która zostanie zwiększona i która jest 
opłacana przez gminę od lutego.  Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów 
w wysokości   200.899zł na pokrycie tej  zwiększonej składki zdrowotnej. Te środki 
będą wprowadzone na sesji.  W wydatkach zostaną zmniejszone środki na wydatki 
tam gdzie zadania zostały zrealizowane względnie są już na finiszu.  Środki zbierane 
są po to, aby dofinansować zadania oświatowe. W każdym dziale była robiona taka 
analiza i środki zostały zmniejszane. Jest zwiększenie wydatków na oświatę.  W tej 
uchwale zapomniano o zapisie o środkach na remont hali. 
Stwierdziła,  że  zwiększone  zostały  środki  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększona została 
dotacja  na  dofinansowanie   świadczeń  pomocy  materialnej   dla  uczniów  o 
charakterze socjalnym. Stwierdziła,  że budżet został naciągnięty żeby dochody się 
zrównoważyły, a teraz otrzymane 289 tys. zł zostaną przeznaczone na naciągnięte 
dochody w CIT.

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie wypracowała stanowiska. 
b) udzielenia powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu pomocy finansowej;

Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska 
c) podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka; 
Przewodniczący komisji stwierdził, że  z otrzymanych materiałów na sesję wynika, 
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że  Burmistrz,  co  do  wysokości  stawek  podatkowych  podtrzymuje  swoje 
stanowisko.  Stwierdził,  że  jego  zdaniem należy  zastanowić  się  nad przyjęciem 
stawek  podatkowych  ogłoszonych  w  rozporządzeniu    Ministra  Finansów  w 
sprawie  wysokości  górnych  stawek  ogłoszonych  trzy  lata  temu.  Zwrócił  się  z 
wnioskiem o  przeliczenie  i  dostarczenie  na  posiedzenie  Komisji  Gospodarczej 
należności podatkowych wg zaproponowanej stawki.  
d) podatku od środków transportowych;

     Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 
e) opłaty od posiadania psów pobieranej na terenie gminy Trzcianka;
Skarbnik  Gminy  zgłosiła  poprawkę  zaproponowanej  przez  Burmistrza  stawki, 
stawka winna wynosić 40 zł. 
f) obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2013 rok;
Skarbnik Gminy poinformowała, że   nasza gmina jest w posiadaniu  4.125 ha 
przeliczeniowego  ale  1.702  ha  przeliczeniowego  jest  w  posiadaniu  innych 
mieszkańców niż  gminy  Trzcianka.  Stwierdziła,  że  obniżając   średnią  cenę 
skupu ceny żyta należy wziąć to pod uwagę, czy na pewno chcemy obniżać 
podatki nie swoim mieszkańcom gminy.  

g) zmiany  uchwały  Nr  XIX/130/11  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  29 
grudnia  2011  r.  w  sprawie  podziału  środków  na  dofinansowanie  form 
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  przedszkolach  i  szkołach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka;

          Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 
h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla gminy 

Trzcianka na lata 2012-2015;
Przewodniczący komisji zadał pytanie czy jest zatwierdzony budżet GKRPA. 
Stwierdził, że na komisję zaprosił pana P. Przybylskiego, on się usprawiedliwił, 
ale miał wytypować w zastępstwie inną osobę celem odpowiedzenia na pytania 
komisji. Chodziło komisji o środki w przyszłym roku na budowę skate parku. 
Z  otrzymanych  dokumentów  i  wyjaśnień  wynika,  że  jest  opracowana 
koncepcja, która podpisana jest przez R. Zozulę. 

Skarbnik Gminy stwierdziła, że budżet taki zatwierdza Rada Miejska i na rok 
2013  budżet  jeszcze  nie  jest  zatwierdzony,  będzie  uchwalony  przed 
uchwaleniem budżetu. Wie, że na sesję przyjdą przedstawiciele GKRPA celem 
udzielenia wyjaśnień radnym. 

          Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

i) miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  
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 w rejonie ulic Fałata i Witosa;
 

     Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

j) ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Bukówką”;
     Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

k) ustanowienia użytku ekologicznego „Ginterowo”;
     Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska.

l) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Przy Bruku”;
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

m) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Straduński”;
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

n) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Niekurski”;
   Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

o) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Łomnicki”;
  Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

p) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Stobnieński”;
  Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

q) ustanowienia użytku ekologicznego „Szuwar Osiniecki”;
  Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska.

r) ustanowienia użytku ekologicznego „Bobrowe Bagienko”; 
   Komisja zapoznała się z projektem uchwały, nie wypracowała  stanowiska. 

s) wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  tą  chwilę  obowiązuje  stawka  10  %, 
propozycja jest 30 %, a maksymalna stawka wynosi 50 %.  Zadał pytanie z kim 
wysokość  stawki  była  konsultowana,  na  jakiej  podstawie  został  stworzony  % 
wzrost stawki. 

Zastępca  Burmistrza  powiedział,  że  niezależnie  na  jakim  poziomie  zostaną 
ustalone stawki, to i tak nie pokryją kosztów nałożonych na gminie. Uchwalenie 
planów wiąże się z dużymi obowiązkami dla gminy. Między innymi gmina musi 
przejąć  tereny  przewidziane  pod  drogi  publiczne  a  właścicielom tych  terenów 
wypłacić  odszkodowanie.  Musi  także  wybudować  infrastrukturę.  Na  dzień 
dzisiejszy  opłata  ta  w bardzo  niewielkim stopniu  to  pokrywa,  więc  organ  jest 
zmuszony zwiększenia tej opłaty. Gmina musi realizować zadania wynikające z 
podjętych planów. 
t) przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na terenie gminy na 2013 rok”; 

Komisja otrzymała od Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji p. 
Iwony Moraczyńskiej wyjaśnienia, o które wnioskowała na poprzedniej komisji. 
Informacja  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Komisja  także  otrzymała 
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji. 
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u) zmiany  uchwały  nr  XXXIII/212/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Trzcianka na okręgi 
wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym.

Ad pkt 7. Informacja Burmistrza  Trzcianki w sprawie przebiegu procesu likwidacji 
spółki OSIR.

Komisja  otrzymała  pisemną  informację  wyciąg  z  protokołu  z  posiedzenia 
Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z 
o.o. W Trzciance z dnia 20 listopada 2012 r. pismo stanowi  załącznik do protokołu. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie na ile likwidator ma uprawnienia do sprzedaży 
majątku spółki, czy Burmistrz ma na to wpływ.

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  zabiegano  o  to  żeby  ratować  spółkę  przed 
upadłością, jest powołany likwidator więc jest pełna kontrola Burmistrza.  

Radny Mariusz Kukuś zadał pytanie dlaczego nie zaproponowano Radzie Miejskiej o 
wniesienie dopłat dla spółki. 

Zastępca Burmistrza stwierdził, że była taka uchwała Walnego Zgromadzenia, która 
przewidywała  pokrycie  straty  wniesienia  dopłat  przez  właściciela.  W  momencie 
likwidacji  pokrycie  straty  traci  sens  ponieważ  strata  nie  wymaga  pokrycia  w 
momencie likwidacji, bo strata spadnie na właściciela. Sprawa płacenia środków dla 
WOPR ze spółki to na pewno nic się nie zmieni i środki do nich trafią, jest to sprawa 
typowo techniczna. 

Pan Adrian Hałuszka zaproponował aby wszelkie środki przyznane dla WOPR były 
wpłacane do Poznania. Wtedy można by startować w projektach unijnych i można 
samemu gospodarować na swoim podwórku. 

Zastępca  Burmistrza  stwierdził,  że  poprzednio  sytuacja  była  taka,  że  to  OSiR 
zatrudniał ratowników, bo plaże były ich własnością. Kwestię środków dla WOPR 
należy jeszcze przedyskutować. 
 
Ad pkt 8. Sprawy wniesione do komisji:

  1)  pismo  Urzędu  Miejskiego  -  odpowiedź  na  zgłoszoną  uwagę  do  projektu 
uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie   programu  współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami, 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  gminy  na  2013  r. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
   2) pismo Dyrektora  Gimnazjum Nr 1 dot. konserwacji Orlika,odpowiedź na 
wniosek członka komisji. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
    3) pismo mieszkańców os. 30 lecia w Trzciance.    Pismo stanowi załącznik do 
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protokołu. 
Do pism nikt nie wniósł uwag.

Ad pkt. 9. Wolne wnioski.
Pan Marek Kordek zapoznał radnych ze sprawą dotyczącą przebudowy kotłowni w 
Gimnazjum Nr 1 na potrzeby siłowni. Stwierdził, że klub jest przypisany do Szkoły 
Gimnazjum Nr 1, jest tam świetne pomieszczenie, które można by przeznaczyć na 
siłownię.  Stwierdził,  że pismo w tej sprawie wraz z kalkulacją,  wyceną  zostanie 
przedłożone w terminie późniejszym. 

Radny  Marek Dąbrowski  poruszył  sprawę uporządkowania  zaniedbanego,  starego 
cmentarza we wsi Stratuń.

Radny  Jan  Kłundukowski  poruszył  temat  użytkowania  jednostek  pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach powiatu Czarnkowsko-
trzcianeckiego. Dotyczy jezior na terenie gminy Trzcianka ( Sarcz, Logo, Straduń).

Ad pkt. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji
Maria Boduszek Krzysztof Czarnecki
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