
P r o t o k ó ł Nr 15/16

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 
z 24 lutego 2016 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach od 1530 do 1700.

W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,

2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki, 

3) pan Mariusz Rozpłoch Komendant Straży Miejskiej.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 

Spotkanie  otworzył,  witając  wszystkich  obecnych,  i  prowadził  Przewodniczący 
Komisji pan Adam Prankiewicz.

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek  posiedzenia  radni  otrzymali  wraz  z  zaproszeniem  na  posiedzenie. 
Przewodniczący.  Nikt  nie  miał  uwag.  Porządek  przyjęto  jednogłośnie,  za 
głosowało 8 radnych.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 14/16 z 3 lutego 2016 r. 
4. Analiza materiałów na sesję zwołaną na 25.02.2016 r. 
5. Sprawy różne. 
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr 14/16 z 3 lutego 2016 r.

Protokół Nr 14/16 z dnia 3.02.2016  r. został przyjęty w głosowaniu: za 8, przeciw 



0, wstrzymujących 0.

Ad 4) Analiza materiałów na sesję zwołaną na 25.02.2016 r. 
Przewodniczący  komisji  A.  Prankiewicz  poinformował,  że  głównym  tematem 
najbliższej sesji jest: Bezpieczeństwo na terenie gminy. Informacja o działalności 
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego i Pogotowia 
Gazowego.
Poinformował, że zaproszenia na sesję otrzymali:
- pan Mirosław Borsukiewicz Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazy w Pile,
- pan Jacek Kwapis Komendant Powiatowy PSP,
- pan Piotr Ryżek Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie,
- pan Ireneusz Łukaszewski Komendant Miejsko-Gminnego OSP w Trzciance,
- ENEA Operator Rejon Dystrybucji Energii Elektrycznej w Pile,
- pan Edward Wieczorek Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Trzciance,
- pan Mariusz Rozpłoch Komendant Straży Miejskiej Trzcianki.

Materiały, które przekazały zaproszone jednostki zostały przekazane radnym. 
Korzystając z obecności Komendanta Straży Miejskiej, Przewodniczący Komisji 
zaproponował dyskusję, ewentualne pytania i wyjaśnienia. 

W trakcie dyskusji poruszono tematy związane z:
- nakładaniem mandatów, wysokością tych mandatów, ilości nałożonych 
  mandatów przez strażników w ubiegłym roku, 
- kierowaniem wniosków do sądu, 
- egzekucji kwot nałożonych mandatów,
- nakładaniem blokad na koła samochodów łamiących przepisy drogowe, 
- możliwości rozwiązania problemów parkujących na stałe pojazdów z banerami 
  reklamowymi,
- płatnych parkingów,
- zasad odholowywania pojazdu nieprawidłowo zaparkowanego, na koszt 
  właściciela, miejsce, na które odholowuje się pojazdy,
- egzekwowanie przepisów poprzez pouczanie, kierowanie wniosków o ukaranie 
  do sądu,
- egzekwowanie przepisów w miejscach, które nie są drogami publicznymi, 
  np. parkingi, oznakowania tych miejsc, 
- monitoringiem parku 1 Maja, Parku Ryb Słodkowodnych, monitoringiem 

2



  przenośnym, częstotliwości oglądu nagrań, długości przechowywania nagrań, 
- spalaniem odpadów w piecach domowych, możliwości zmniejszenia tego 
  problemu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska,
- problemów ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych,
- wykrywanie sprawców aktów wandalizmu (znaki drogowe, kosze na śmiecie), 
  wykorzystywania w tym celu monitoringu, 
- określenia celu działania na dany okres, np. sprawdzanie-pouczanie mieszkańców 
nt. zakazu spalania odpadów w piecach, posiadanych umów na wywóz 
nieczystości,
- konwoje, zabezpieczenia miejsc, zadania wynikające z zakresu obowiązków 
strażników. 

Podsumowując  dyskusję,  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  potrzebne  są 
częstsze  spotkania  Komisji  z  Komendantem  Straży  Miejskie,  aby  na  bieżąco 
przekazywać problemy, które radnym zgłaszają mieszkańcy Trzcianki. 
 
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z projektami uchwał:
1. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 

czarnkowsko-trzcianeckiemu  na  realizację  zadania  pod  nazwą  „Likwidacja 
wyrobów  zawierających  azbest  z  budynków  mieszkalnych,  inwentarskich  
i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2016 roku. 

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki uzupełnił, że są to środki finansowe, które co 
roku wszystkie gminy przekazują do Powiatu i przeznaczane na usuwanie azbestu. 
Mieszkańcy  mogą  skorzystać  z  tego  dofinansowania.  Jeżeli  kwoty  nie  są 
wykorzystane to wracają do gminy. 
Radni nie mieli uwag.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 

Radny K. Jaworski zwrócił się z pytaniem, jak ta inwestycja (ul. Grunwaldzka) ma 
się  do  planów  remontu  drogi  180  w  kierunku  Piły.  Jaki  odcinek  będzie 
remontowany? Czy można liczyć na coś więcej?

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki odpowiedział, że droga 180 planowana jest na 
odcinku  od  Trzcianki  do  Piły,  ale  nie  w  mieście.  Koszty  przebudowy  drogi  

3



w mieście porównywalne byłyby do odcinka od Trzcianki do Piły. Kiedy ruszy ta 
inwestycja nie wiadomo. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. 
Tadeusza Zielińskiego.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu organizacji turnieju szachowego 
pn.  „VI Międzynarodowy Memoriał  Szachowy im.  Ferdynanda Dziedzica  - 
Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich”.  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim  przy  realizacji  zadania  z  zakresu  współdziałania  z  powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim  w  zakresie  prowadzenia  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej w Trzciance.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  współdziałania  z  powiatem  czarnkowsko-
trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina 
Trzcianka jest organem prowadzącym.   

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  zmiany stawek wynikają  z  inwestowania  
w  sieci  wodociągowe  i  kanalizacyjne  i  wzrostu  z  tego  powodu,  np.  wartości 
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naliczanej amortyzacji, którą należy wliczyć w te opłaty. Burmistrz zwrócił uwagę, 
że generalnie jest dużo wniosków o kanalizację i wodociągi, a są takie sytuacje, że 
po wybudowanie sieci ludzie się nie podłączają. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

9) Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy 
Trzcianka w 2016 r.  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

10) Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 

Projekt  uchwały  omówił  Burmistrz  Trzcianki  stwierdzając,  że  uchwała dotyczy 
wymianu terenów celem rozbudowy cmentarza komunalnego. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Ad 5) Sprawy różne. 
Nie było spraw skierowanych do komisji. 

Ad 6) Wnioski komisji.
Radny  R.  Szukajło  prosił  o  informacje  na  temat  aktualnych działań  w ramach 
POSI. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  do  7  marca  br.  każda  gmina  ma  określić 
gotowość  do  realizacji  swoich  założeń  i  na  tej  podstawie  zostanie  ułożony 
harmonogram i Marszałek na tej podstawie będzie uruchamiał programy. Gminy 
o słabszej kondycji finansowej liczą na zaliczkowanie na realizację zadań. Gminy, 
takie  jak  Piła,  silniejsze  ekonomicznie,  mogą na tym zyskać.  Słabsze  nie  będą 
miały własnych środków na wkład własny i wówczas wypadną. 

Radny K. Jaworski pytał, czy zamiast rozebranych pomostów będą inne atrakcje na 
plaży nad jeziorem Sarcz. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  pomosty  zostaną  rozebrany  dla 
bezpieczeństwa i jest robiony projekt techniczny. Po uzgodnieniach i sporządzeniu 
projektu oszacuje się koszty. W okresie letnim może jakieś pływające elementy,  
w zastępstwie stacjonarnych. 

Radny K. Jaworski pytał, czy jest rozpatrywana możliwość przedłużenia ścieżki 
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pieszo-rowerowej do ulicy Za jeziorem. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  jest  projekt,  ale  gmina  nie  jest 
właścicielem tego terenu. Właścicielem są Lasy Państwowe. 

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

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

      Protokolant Przewodniczący Komisji 

Marzena Domagała        Adam Prankiewicz
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