
P r o t o k ó ł Nr 13/15

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  
z 10 grudnia 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1400 do 1630.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan K. Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani G. Zozula Zastępca Burmistrza,
4) pani I. Moraczyńska-Lilleeng kierownik referatu,
5) pani B. Niedzwiecka skarbnik gminy,
6) pani J. Zieńko zastępca skarbnika gminy. 

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Łukasz Walkowiak.  

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Nikt 
nie  miał  uwag.  Poniższy  porządek  przyjęto  w głosowaniu:  za  5,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0.  
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok. 
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok. 
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 3) Analiza projektu budżetu gminy Trzcianka na 2016 rok. 
Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że odbyła się prezentacja budżetu, 
jak również Komisja Gospodarcza i Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi oraz 
Komisja  Spraw  Społecznych,  na  których  projekt  budżetu  była  analizowany, 
dlatego prosił o zgłaszanie konkretnych uwag i zapytań do projektu budżetu na 



2015 r. 

Radny T. Tomczak poinformował, że wpłynęło pismo do Burmistrza Trzcianki 
w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej 
(kopia  stanowi  załącznik  do  protokołu).  Jest  zapewnienie,  że  Starostwo 
przeznacza na ten cel 100.000 zł, stąd we wniosku jest prośba o 80.000 zł. 
Radny T.  Tomczak zaproponował,  aby z  budżetu gminy zabezpieczyć kwotę 
60.000  zł  umniejszając  wydatki  inwestycyjne  na  budowę  strażnicy  OSP  
w Stobnie. Jest szansa zakupu samochodu, natomiast, jeżeli nie uda się pozyskać 
całej kwoty 240.000 zł, to nie będzie zakupu. Jest szansa, że budowa strażnicy 
OSP może być wykonana z pozostałej w tym momencie kwoty 440.000 zł. Nie 
zagrozi  inwestycji,  a  pomoże  pozyskać  samochód  lekkiego  ratownictwa 
technicznego dla gminy Trzcianka. 
 
Radny R. Szukajło, w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, zwrócił uwagę, 
że  kwota  na  remont  strażnicy  OSP  500.000  zł  jest  kwotą  kosztorysową  
i faktycznie po przetargu może być mniejsza. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że wstępnie szacowane koszty tej inwestycji 
to 560.000 zł. Z doświadczenia przetargowego 80% kosztów inwestorskich to 
koszt realizacji zadania. 

Wiceprzewodniczący  komisji  prosił  o  przegłosowanie  wniosku  radnego  
T. Tomczaka. 
Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 60.000 zł z dział 754 rozdział 75412 
ochotnicze straże pożarne poz. 3 wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy OSP 
w Stobnie na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP – JRG Trzcianka. 
Wniosek przyjęto w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.  

Pani B. Niedzwiecka uzupełniła, że kwota ta zostanie umieszczona w rezerwie, 
po podpisaniu porozumienia zostanie przekazana. 

Wiceprzewodniczący komisji prosił o kolejne pytania, wnioski i zapytania. 

Radny K. Jaworski pytał o zapis dot. pokazów i zawodów Strong Man.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że po raz pierwszy wpłynęła taka oferta spoza 
Trzcianki. 



Pani I. Moraczyńska-Lilleeng dodała, że oceni się jak ta impreza wyjdzie po raz 
pierwszy. 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r. pozytywnie w głosowaniu: za 
6, przeciw 0, wstrzymujących 0

Ad 4) Analiza materiałów na sesję. Komisja zapoznała się z projektami uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 

Pani  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła,  że  na  sesji  będą  zaproponowane  zmiany, 
które będą dotyczyły wprowadzenia 1.500 zł na budowę przyłącza kanalizacji 
do SP Nr 2, 12.000 zł na koncepcję budowy pływalni - opracowanie studium 
przedrealizacyjnego.  Środki  te  zostaną  wprowadzone  do  wydatków 
niewygasających. 
Dodała,  że  do  projektu  budżetu  na  2016  r.  był  zgłaszany  wniosek  
o  wprowadzenie  5.000  zł  w  rezerwie  na  współpracę  z  MDK  w  zakresie 
promocji  Trzcianki  poprzez kulturę.  Takie  zadanie  przez ostatnie  trzy  lata 
były w budżecie. Takie zmiany zostaną zaproponowane na sesji. 
Obecna zmiana do budżetu poza wprowadzeniem dochodów do budżetu oraz 
dotacji, wydatkami, które nie będą już zrealizowane, bo zostały zrealizowane 
mniejszymi kosztami, nie wprowadza się dodatkowych zadań. 
Zmniejszenia w opiece społecznej nie wynikają z braku potrzeb, ale środki 
wydawane są zgodnie z kryteriami i  stąd pozostają środki.  Do końca roku 
środki na zasiłki są zabezpieczone. 

Radny R. Szukajło zwrócił uwagę, że propozycja radnego K. Jaworskiego, tj. 
zabezpieczenia 5.000 zł na realizację zadań przez MDK. W roku bieżącym 
MDK nie wykazał inicjatywy i nie złożył wniosku w odpowiednim czasie. Są 
jeszcze jakieś grupy, zespoły i była jakaś forma współpracy. 

Innych uwag nie  było.  Komisja  zaopiniowała projekt  uchwały pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

2)  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  niezrealizowanych  kwot 
wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego.



Pani  B.  Niedzwiecka  uzupełniła,  że  w  projekcie  uchwały  będzie  poprawka 
nazwy zadania: „Budowa chodnika na ulicy Chopina i części ulicy Grottgera  
w Trzciance” oraz będzie dopisane zadanie dot. budowy pływalni. 

Radny  Ł.  Walkowiak  pytał  o  budowę  zatoczek  parkingowych  przy  ulicy 
Chopina. 

Burmistrz  Trzcianki  wyjaśnił,  że  przetarg  odbył  się  na  podstawie  projektu 
technicznego i uzgodnień między ZIK sp. z o.o. i gminą Trzcianka. Zakres robót 
w obrębie  pasa  drogowego,  jezdni  łącznie  z  krawężnikami  po stronie  ZIK.  
W kolejnym roku położony  będzie  asfalt.  Chodniki  w obrębie  ul.  Chopina  
i w kierunku ul. 27 Stycznia będzie wykonany przez Urząd. Zatoczki przy ul. 
Chopina mają być tematem spotkań z mieszkańcami, mieszkańcy nie wjeżdżają 
na  swoje  posesje,  bo  nie  chcą,  czy  jest  potrzeba  budowy zatoczek.  Odcinek 
chodnika przy ul. Grottgera – od ul. P. Skargi do os. Grottgera, nie jest ujęty 
również w planach. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

3)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  29  października  2015  r.  w  sprawie  określenia  wzoru 
formularza  informacji  w  sprawie  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  oraz 
formularza deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.

Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

4) Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że plan zagospodarowania był opracowany na 
wniosek  radnej  J.  Durejko  w  celu  ograniczenie  rozwoju  hodowli  norki 
amerykańskiej. 
Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 



5) Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Wspólnej.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że przyjęcie tej uchwały umożliwi podpisanie 
porozumienia  z  Lasami  Państwowymi  i  działania  związane  z  poszerzeniem 
cmentarza. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  
w głosowaniu: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 1.  

6) Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Stobno  do  programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 

7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki. 
Radni  nie  mieli  uwag.  Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie 
jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 

Ad 5) Propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok. 
Wiceprzewodniczący komisji pan Łukasz Walkowiak zaproponował, aby radni, 
po  zapoznaniu  się  z  planem  pracy  Rady  na  2016  r.,  przygotowali  się  
z propozycjami do planu pracy komisji  na I półrocze na kolejne posiedzenie 
komisji. 

Ad 6) Wnioski komisji.
Wiceprzewodniczący  komisji  pan  Łukasz  Walkowiak  poinformował,  że  do 
komisji  wpłynęło  pismo  Burmistrza  Trzcianki  RPK.030.3.10.2015.AS  
z 9.11.2015 r. dotyczące propozycji zmian obowiązujących zasad przyznawania 
stypendiów sportowych seniorom biorącym udział  w rozgrywkach ligowych. 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że radni wytypowani do 
pracy  nad  tymi  zasadami  zaproponowali  zmianę  o  treści:  „zawodnik  do 
ukończenia  21 roku życia,  brał  udział  w rozgrywkach minimum za szczeblu 
wojewódzkim.“. 
Burmistrz, po analizie, zaproponował brzmienie § 17 ust. 1 pkt 4 lit. f brzmiał: 
„brał udział w ligowym współzawodnictwie sportowym, w grach zespołowych, 
organizowanym  przez  polskie  związki  sportowe  na  szczeblu  co  najmniej 



wojewódzkim, w których drużyna zajęła co najmniej trzecie miejsce i do końca 
roku,  za  który  przyznane  jest  stypendium  sportowe,  nie  ukończył  21  roku 
życia“. 

Wiceprzewodniczący komisji pan Łukasz Walkowiak dodał, że chodzi głównie 
o gry zespołowe. Piłka siatkowa i piłka nożna jest na poziomie wojewódzkim 
i nie ogranicza się nikomu możliwości otrzymania stypendium. Ograniczenie ma 
dotyczyć grup seniorskich. Grupy młodzieżowe mają swoje zasady i nagradza 
się rokujacych na dalsze sukcesy. 

Pod  dyskusji  nad  zapisami  w  uchwale,  Komisja  zaakceptowała  propozycję 
Burmistrza Trzcianki zmiany w § 17 ust. 1 pkt 4 lit. f na zapis:
„brał udział w ligowym współzawodnictwie sportowym, w grach zespołowych, 
organizowanym  przez  polskie  związki  sportowe  na  szczeblu  co  najmniej 
wojewódzkim, w których drużyna zajęła co najmniej trzecie miejsce i do końca 
roku,  za  który  przyznane  jest  stypendium  sportowe,  nie  ukończył  21  roku 
życia“. 
Radni przyjęli propozycję poprawki w głosowaniu: za 6, przeciw 0, 
wstrzymujących 1. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr  XX/148/12 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  9  lutego 2012 r.  w sprawie 
określenia  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  okresowych  stypendiów 
sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sporotowych oraz wyróznień dla 
zawodników,  trenerów  i  innych  osób  wyrózniających  się  osiągnięciami  
w  działalności  sportowej  ze  zmianą  w  §  17  ust.  1  pkt  4  lit.  f,  zgodnie  
z brzmieniem jak wyżej, w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzymujących 1. 

Komisja  wnioskuje  do  Burmsitrza  Trzcianki  o  przygotowanie,  na  najbliższą 
sesję  Rady  Miejskiej  Trzcianki,  ww.  zmiany  uchwały.  Wniosek  przyjęto 
jednogłosnie, za głosowało 8 radnych.   

Na zapytanie K. Jaworskiego Burmistrz przypomniał, że w miesiącu styczniu 
Rada będzie musiała podjąć decyzję co do budownictwa TTBS. Prezes TTBS 
zaproponował zwiększenie udziałów gminy w spółce,  aby rozpocząć budowę 
nowego obiektu. Są również tematy, które nie weszły do projektu budżetu na 
2016 r., a będą wynikały z potrzeb również musi być rozpatrzona. 



Radny  K.  Jaworski  pytał  o  realizację  wniosku  dot.  lustra  drogowego 
wyjaśniając, że chodzi o lustro na wewnętrznej drodze (wyjazd z garaży przy  
ul. 27 Stycznia), a widoczność utrudnia mur i zakręt 90o. 

Burmistrz K. Czarnecki odpowiedział, że kwestia ta zostanie wyjaśniona. 

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia. 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Komisji 
podziękował wszystkim za aktywny udział i zamknął posiedzenie komisji. 

      Protokolant Wiceprzewodniczący Komisji 

Marzena Domagała        Łukasz Walkowiak


