
P r o t o k ó ł Nr 17/16

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia  15   czerwca  2016 r. 
 
Posiedzenie  odbyło  się  w  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki, 
w godzinach od  1300 do  1430.
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2)  zaproszeni goście:

a) pan Krzysztof Czarnecki- Burmistrz Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 

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

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie.  Nikt 
nie miał uwag. 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu nr 16/16 z dnia 27.04.2016 r.
3. Analiza  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2015  r. 

- wypracowanie opinii.
4. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu   współpracy  gminy  Trzcianka 

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego w 2015 r. 

5. Przyjęcie  planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
6. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
7.  Sprawy wniesione do komisji.
8. Wnioski komisji. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został  przyjęty przez członków komisji w głosowaniu: za-7, 
przeciw- 0, wstrzymało się -0.

Ad 2)  Przyjęcie  protokołu nr 16/16 z dnia 27.04.2016 r.

Protokół nr 16/16 z dnia 27.04.2016 r. został  przyjęty  w głosowaniu: za -  7, 
przeciw -   0, wstrzymało się -  0.
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Ad3)  Analiza  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2015  r.  - 
wypracowanie opinii.

Komisja  Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
zapoznała się  ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Ad4)  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu   współpracy  gminy  Trzcianka 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego w 2015 r. 

Przewodniczący  komisji  poinformował,  każdy  z  członków  komisji   otrzymał 
sprawozdanie z realizacji ww. programu i miał  możliwości zapoznania się z całym 
materiałem.

Radny  R.  Szukajło   stwierdził,   to  sprawozdanie  pokazuje,  że   udział  Trzcianki 
w współfinansowaniu  znacznie wzrósł. Jest to naturalne ponieważ jesteśmy gminą 
gdzie   jest dużo organizacji pozarządowych, których aktywność rośnie. Pozytywnym 
jest to, że kwota wsparcia finansowego nieznacznie ale  wzrosła  mimo tylu potrzeb 
inwestycyjnych. Dalej dodał, że jest za przyjęciem tego sprawozdania. 

Komisja  Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
pozytywnie  zaopiniowała  ww.  sprawozdanie  w  głosowaniu:  za-  7,  przeciw-0, 
wstrzymało się -0.
  
Ad 5) Przyjęcie  planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.

Przewodniczący komisji przedstawił  wstępne  propozycje  zapisu do planu pracy 
komisji.

Radny  T.  Tomczak  wniósł  uwagę  aby  w  propozycji  wrześniowej  dot.  „Stanu 
i  funkcjonowania  gminnych   obiektów  sportowych  nad  jeziorem  Sarcz”   dodać 
tematykę,  obciążalność muraw, ponieważ murawa boczna jest gorsza niż murawa 
główna.  Należałoby  to  przeanalizować,  czy  murawa boczna nie  jest  przypadkiem 
nadmiernie   obciążona  oraz  czy  korzystający  z  murawy  mają   jakąś  alternatywę 
Wpuszczają  wszystkich,  jak  jest  w  złym stanie  szczególnie  po  środku.  Jeśli  jest 
murawa w złym stanie to powinien ktoś  zakazać  jego użytkowanie.
Wnioskuje aby przedstawić analizę wykorzystania murawy boiska bocznego.

Członkowie  komisji  stwierdzili,  że   trener  piłkarski  nie  może być zarządzającym 
boiskiem i nie ma  bezpośredniego wpływu na jego  obciążalność.

Radny Ł. Walkowiak stwierdził, trener nie ma wpływu na obciążalność boiska, on 
bezpośrednio nie może zakazać jeśli jest grafik, musi być zarządzenie burmistrza a 
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trener dopiero, to egzekwuje.

Przewodniczący  komisji   potwierdził,  był  teraz  na  Dniu  Dziecka  i  rzeczywiście 
boczna murawa jest w złym stanie mimo, że jest podlewana i koszona. Stwierdził, 
osoba, która zarządza powinna decydować o wykorzystaniu  murawy boiska.
Radny T. Tomczak dodał, to  jest błąd w regulaminie, powinno być, że   osoba   która 
zarządza  ma wpływ na  wykorzystania  murawy  boiska.

Radny R. Szukajło dodał, to jest pomysł systemowy, bardzo dobry i należałoby się 
zwrócić do burmistrza o zmianę zapisu regulaminu.

Radny  T.  Tomczak  uważa,  że  powinna  być  zmiana  w  regulaminie  i  osoba 
odpowiedzialna za boisko,  w przypadku złego stanu murawy, miałaby prawo nie 
dopuścić do jego zajęcia. Teraz zgodnie zarządzeniem burmistrza, murawa ulegnie 
całkowitemu zniszczeniu.

Radny Ł. Walkowiak  dodał,  drużyna „Iskra Runowo” rozgrywa mecze  a  mieli 
zgodę  na   jeden sezon. Mieli  w tym czasie  się zorganizować aby rozgrywać mecze 
gdzie indziej. Gra też  grupa Lubuszanin,  dla tego boiska jest dużym obciążeniem 
i nie może być tak dalej. Trzeba się zastanowić, co dalej.

Radny T. Tomczak dodał, te sprawy  należałoby poruszyć na następnym posiedzeniu 
komisji.

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  następne  posiedzenie  komisji   będzie 
przed sesją 30 czerwca br.

Radny T. Tomczak, dodał, na to posiedzenie komisji należy  zaprosić administratora 
obiektu. Administrator obiektu niech przedstawi informację pisemną, jakie  powinno 
być obciążenie  murawy boiska, a jakie rzeczywiście jest.  

Radny  R.  Szukajło  zaproponował  aby  do  planu  pracy  na  miesiąc  październik 
wprowadzić  temat  dotyczący  monitoringu.  Jest  monitoring  w  parku  1Maja, 
ul. Kościuszki. Należy przyjrzeć się  skuteczności  funkcjonowania tego monitoringu 
czyli wykazać   jakie są miejsca monitorowane, ilość zdarzeń które zaistniały w tym 
roku   w  porównaniu  do   innego  okresu,  jaki  to  przynosi  skutek.  Taką  analizę 
należałby przeprowadzić. Warto to robić ponieważ to kosztuje a wnet będzie oddana 
ul. Kościuszki. Monitoring  ma sens  i powinna  być analiza działań Straży Miejskiej 
Trzcianki.

Członkowie komisji  przedłożyli następujące propozycje  tematów  na następujące 
posiedzenie komisji:
1.  Przyjrzeć  się  regulaminowi  w sprawie  eksploatacji  murawy  boiska  OSiR  pod 
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kątem  aby osoba  zarządzająca była osobą decyzyjną- zaprosić pana J. Feciucha.
2. Klub Iskra Runowo- jaka jest  eksploatacja murawy.
3. Analiza  obciążalności   płyty głównej na terenie OSiR, jaka jest eksploatacja.

Radny Ł. Walkowiak poruszył temat  lokalizacji pływalni  ustalonej  przez   Radę. 
Dodał aby przyjąć strategię czyli tzw. linię obrony tego miejsca ponieważ  jak na 
razie linia  zwolenników  innego miejsca jest bardzo  silna. Należy ustalić bardzo 
konkretną merytoryczną  linię obrony miejsca przy OSiR.  Jest ustalona komisja i czy 
na tym poprzestać   czy podjąć jakieś inne działania.

Radny T. Tomczak dodał,  komisja  była  na kolejnych  basenach,  oglądali   baseny 
w Człuchowie i Pruszczu Gdańskim. Były to:  basen z niecką ze stali nierdzewnej 
i basen o ruchomym dnie. Dalej dodał, jego zdaniem najbardziej optuje za basenem 
ze stali  nierdzewnej ponieważ basen z dnem ruchomym prze draża, w  przypadku 
małego basenu nie  wiele  daje.  Basen z  niecką  nierdzewną jest  trochę  droższy na 
etapie  budowy ale jest tańszy w eksploatacji - mniejsze  czynności konserwacyjne 
i jest trwały.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  były  nam  przekazane  dane  analizy   dotyczące  innej 
lokalizacji niż OSiR, jest pytanie czy one były na tyle kompletne i rzeczowe aby nas 
przekonać, tego osobiście nie wie.

 Przewodniczący komisji stwierdził, popełniono błąd, rada przyjęła tylko stanowisko 
w  sprawie  lokalizacji  basenu,  powinna   podjąć   uchwałę.  W  związku  z  tym 
w telewizji lokalnej  rozpętała się akcja skierowana przeciw  radnym.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyszedł  z  propozycją  aby  w  planie  pracy  komisji 
w  miesiącu  sierpniu,  wprowadzić  punkt   dotyczący  klas  sportowych 
w gimnazjach  ( jakie mają być klasy w gimnazjach o jakim profilu ) i zaprosić  na to 
spotkanie pana Starostę czy pana Jabłonowskiego. Należy sobie określić  kontynuację 
i  jakie  dyscypliny sportu  będą.   Dalej  dodał,  jego propozycja,  to  trzy  dyscypliny 
sportu w gimnazjach,  po  to  aby była  dalej   kontynuacja  w liceum.  Na zapytanie 
radnego R. Szukajły, czy w tej sprawie określił się pan starosta- odpowiedział, że na 
razie   określił  się   słownie,  pisemnie   nie.  Dalej  poruszył  temat  poprawy   bazy 
sportowej   boisk szkolnych na terenach wiejskich.

Radny  Ł.  Walkowiak  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  burmistrza,  czy  będzie  jakaś 
konkretna decyzja, co do  klubu z  Runowa  i eksploatacji boiska na OSiR.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił,  najprawdopodobniej będą wprowadzone  jakieś 
opłaty i to może zahamuje  duże obciążenie boiska  na OSiR.

Radny  T.  Tomczak   dodał,    doszliśmy  do  takiego  wniosku,  że  na  następnym 
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posiedzeniu  komisji   chcielibyśmy  mieć  informację  od  administratora  boiska  o 
stopniu  wykorzystania  płyt  boisk  na  OSiR.  Zauważono,  że  płyty  boisk  są  zbyt 
obciążone. Wiedzą o  zarządzeniu burmistrza, które mówi  o godzinach treningu ale 
może  trzeba  by  wprowadzić   możliwość  administratorowi   decydowania 
w przypadkach złego stanu murawy  aby nie wpuszczał  zawodników.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił, mamy określone 9 godzin tygodniowo na jedne 
boisko i  9 godzin   tygodniowo  na drugie. Jeśli wszyscy chcą  korzystać z tego 
jednego boiska, to trzeba  to  uregulować.

 Radny T. Tomczak  dodał,  coś trzeba w tej sprawie zrobić ponieważ murawa  jakiś 
czas temu wyglądała tragicznie teraz   wygląda  trochę lepiej i  to środek murawy, nie 
pod bramkami, wyglądała na prze eksploatowaną.

Przewodniczący  komisji  zapytał  burmistrza,   kiedy  będzie  przerwa   aby  zrobić 
rewitalizację boiska. 

Burmistrz  K.  Czarnecki   wyjaśnił,  teraz   jest  robione  boisko  boczne   i   po  3 
tygodniach  będzie można wejść na boisko boczne a potem boisko główne. Dalej 
dodał, za rok jak będzie boisko przy SP 2 to  sytuacja na pewno się rozładuje.
 Odnośnie  basenu stwierdził, że należy opracować  program funkcjonalno -użytkowy 
jeszcze przed wakacjami. Dalej dodał, że wysłał pismo do starosty i rady powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego z prośbą o przekazanie 2 mln zł na budowę pływalni. 
Jeśli  pan starosta powie tak i postawi warunek, że ma być przy Zespole Szkół, to 
wracamy do dyskusji. Dalej dodał,  umiejscowienie pływalni  z podłączeniem ciepła 
do  kotłowni, która jest opalana na wierzbę, eliminuje nas z korzystania  ze środków 
na źródła odnawialne ponieważ jest to traktowane jako paliwo zastępcze.
 Dalej na zapytanie  radnego R. Szukajły, jaki jest czas okres  odpowiedzi starosty na 
propozycję- odpowiedział, są nasi radni powiatowi, rozmawiał też ze starostą aby na 
najbliższym posiedzeniu zarządu  ten temat rozpatrywać.  Sesja  będzie  w czerwcu 
i ostatecznie sprawa się rozstrzygnie. Poinformował starostę, że  jeśli będzie zarząd 
dyskutował, to  on wytłumaczy o co chodzi. Jest przygotowane   zagospodarowanie 
całego terenu, jest 70 miejsc parkingowych, boisko na piłkę ręczną i jest  pływalnia 
o powierzchni  2200 m2.  Dla powiatu  jest oferta bonifikaty.  Do tematu wróci się, 
jak będzie wola wsparcia finansowego ze strony starostwa. Dalej  dodał należy też się 
zastanowić, co ma być przy takiej pływalni np. kawiarnia czy coś innego.

Radny  Ł.  Walkowiak dodał,  rozmawiał   ze  starostą  w sprawie  basenu i   starosta 
powiedział, że można by budowę basenu podłączyć w programy edukacyjne.

Członkowie komisji   wyszli  z propozycja aby zorganizować w dniu 23.06.2016 r. 
o godz. 13:00  spotkanie w sprawie programu funkcjonalno -użytkowego  pływalni.
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Członkowie komisji ustalili plan komisji na II półrocze, jak poniżej:
     Lipiec

Przerwa urlopowa.

Sierpień
1.Analiza działań promocyjnych  gminy w aspekcie rozwoju turystyki.
2.Sprawa utworzenia klas  sportowych w gimnazjach.
3.Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5. Wnioski komisji.

Wrzesień
1. Stan i funkcjonowanie gminnych  obiektów sportowych nad jeziorem Sarcz.
2.Wnioski komisji do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2017 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5. Wnioski komisji.

Październik
1.Informacja nt. realizacji Biegu im. Tadeusza  Zielińskiego.
2.Skuteczność działania monitoringu- informacja Straży Miejskiej Trzcianki.
3.Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5. Wnioski komisji.

Listopad
1. Stan i wykorzystanie obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka-  
informacja  Burmistrza.
2. Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2017 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5. Wnioski komisji.

Grudzień
1. Funkcjonowanie  hali sportowo-widowiskowej w Trzciance.
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.

     5. Wnioski komisji.

Komisja  Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
pozytywnie zaopiniowała  plan pracy komisji na II półrocze 2016 r. w głosowaniu: 
za-8, przeciw- 0, wstrzymało się-0.
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Ad 6) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

a) Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok.

Komisja  Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
zapoznała się  z projektem uchwały.

  b) Projekt  uchwały w sprawie absolutorium.

Komisja Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
pozytywnie  zaopiniowała   projekt  uchwały  w  głosowaniu:  za-  9,  przeciw-0, 
wstrzymało się- 0.

c) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata  2016-2030.

Komisja  Bezpieczeństwa Sportu Turystyki  i  Promocji  w dniu 15 czerwca 2016 r. 
zapoznała się  z projektem uchwały.

Ponadto Komisja Bezpieczeństwa Sportu Turystyki i Promocji w dniu 15 czerwca 
2016 r.  zapoznała się z: 
1.  Uchwałą  nr  SO-0954/36/13/Pi/2016  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu   
z  19.04.2014  r.  w  sprawie  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Miasta  
i Gminy Trzcianka za 2015 rok.
2.  Opinią  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  Trzcianki  dotycząca  wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok.
3.  Uchwałą  nr  SO.0955/36/13/PI/2016  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  
z  3.06.2016  r.  w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  o  udzielenie  Burmistrzowi  Trzcianki  absolutorium  z  tytułu  wykonania 
budżetu za 2015 rok.

Ad 7) Sprawy wniesione do komisji.

Ad 8) Wnioski komisji. 

Członkowie komisji ustalili  dwa wnioski, jak w pkt.5 protokołu, czyli zaproszenie 
pana J. Feciucha na posiedzenie komisji jako  administratora boiska i przedłożenie 
informacji na temat eksploatacji boiska bocznego i płyty głównej oraz drugi wniosek 
dot.  spotkania na temat basenu. 
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Burmistrz  K.  Czarnecki  kontynuował  temat   klas  sportowych  w  gimnazjach. 
W  ubiegłym  roku  odbyło  się  spotkanie  odnośnie   funkcjonowania  szkół  ponad 
gimnazjalnych.  W  marcu  była  rozmowa  ze  starostą  odnośnie  klas  sportowych 
w której ma być  szkole. Starostwo obiecało, że tą sprawą się zajmą ale do dzisiaj nie 
ma informacji na ten temat. W związku z tym   gmina wystąpiła do starostwa aby do 
15 maja podali, czy będą klasy sportowe w klasach ponad gimnazjalnych, czy nie. 
Otrzymaliśmy pismo, że komisja  oświaty  będzie  gotowa zająć się tą sprawą po 
ogłoszeniu przez rząd reformy oświaty. Dalej dodał, prosił zastępcę burmistrza aby 
przedzwoniła w tej sprawie do przewodniczącego komisji oświaty. Przewodniczący 
komisji oświaty poinformował, że oni nie zajmowali się tą sprawą, dopiero zajęli się 
25  maja  br.  i  wydali   pozytywną   opinię,  że  będzie  kontynuacja.  Po  tym  nie 
otrzymaliśmy żadnego pisma.  Dalej  wyjaśnił,  że  w dniu  30 maja  podpisał  pismo 
o zawieszeniu  klas sportowych.   Chcielibyśmy wiedzieć jakie dyscypliny sportu 
w gimnazjum mają być. Jeśli będą  klasy ogólnorozwojowe, to w takim przypadku 
nauczyciele, będą mieli godziny  a my nic, musi być jakiś profil.

Radny R. Szukajło  stwierdził, zapotrzebowanie w gimnazjum  na sekcję siatkarską 
musi być, piłka nożna  wiadomo, Lubuszanin w SP 2, jak są  możliwości to i też 
w Gimnazjum nr 1 czyli te dwie można by  realizować.

Burmistrz K. Czarnecki dodał, jeżeli  jest tworzona klasa  24 osobowa, to biorąc 12 
chłopców i 12 dziewcząt np. określamy sobie siatkówkę  i  jest zaplecze dla naszych 
klubów.  Jeśli  nie  będziemy  mieli  ukierunkowanego  sportu,  to  będziemy  mieli 
wszystkiego po trochę. Utworzenie klas sportowych przyciągnie uczniów z zewnątrz. 
Niestety  ze strony starostwa nie ma konkretnej  odpowiedzi  na ten temat. Burmistrz 
dalej poinformował, że  musi w sprawie klas sportowych poczekać do 28 czerwca br. 
aż sprawa się wyjaśni w ministerstwie oświaty i  dalej w starostwie. Dodał, na sesji  
radnych  poinformuje  o  tej  sprawie.  Dalej  dodał,  zaproponował  gimnazjom  trzy 
konkurencje: siatkówkę, koszykówkę i piłkę  ręczną. 

Na zapytanie  radnego W. Natkańca, dlaczego nie piłkę nożną- odpowiedział, piłka 
nożna  i tak idzie  swoim tokiem. 

W dalszej  części  rozpoczęła  się  krótka dyskusja na temat  piłki  nożnej,  sposobu 
dotacji itp. Ustalono, że temat klas sportowych będzie omawiany w miesiącu sierpniu 
na posiedzeniu komisji.

Radny  R.  Szukajło   zwrócił  się  do  burmistrza  aby  w  temacie   klas  sportowych 
zakomunikować może poprzez stronę internetową czy przez  jakieś inne formy. Dalej 
po  wyjaśnieniu  burmistrza dodał, czyli musimy poczekać do 28 czerwca br
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Ad 9 )   Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący  komisji  podziękował  wszystkim  członkom  komisji  za   udział 
w posiedzeniu komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji 
ogłosił zamknięcie posiedzenia.

   Protokolant Przewodniczący Komisji 

Danuta Komarnicka           Adam Prankiewicz
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