
Protokół Nr 5 /15
 

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca  2015 r. 
 
Posiedzenie  odbyło  się  w   Jednostce  Ratowniczo  -  Gaśniczej  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Trzciance, ul. Broniewskiego 13,  w godzinach od 13:00 do   15:30. 
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2) zaproszeni goście:
a)  pani Grażyna Zozula- Zastępca Burmistrza Trzcianki,
b)  pan Jacek Kwapisz- Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Czarnkowie,
c)  pan Leszek Kina dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Trzciance,
d)  pan   Ireneusz  Łukaszewski-  Komendant   Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Trzciance,
e)  pan Ryszard Wilant- Radny Rady Miejskiej Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzeniu  komisji  przewodniczył  Przewodniczący  Adam  Prankiewicz,  który 
przywitał członków komisji i  zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek 
posiedzenia i zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia. Uwag nie wniesiono.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu nr 4/15 z dnia 25.02.2015 r.
3. Bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy Trzcianka:
a)  zapoznanie ze sprzętem i obiektami JR-G PSP i OSP Trzcianka,
b)  ocena zagrożenia pożarowego na terenie gminy Trzcianka, 
c)  informacja  Komendanta  Gminnego  OSP  –  zasoby  ludzkie,  sprzęt,  obiekty 
i potrzeby OSP gminy Trzcianka.
4.  Sprawy  wniesione  do  komisji-   pismo  Komendanta  Komisariatu  Policji 
w  Trzciance  wraz   z   załączonym   sprawozdaniem  z  rocznej  działalności. 
5.  Wnioski komisji.
6.  Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia przyjęto   przez aklamację.

Członkowie komisji otrzymali  pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 6 marca 2015 r. 
wraz  z  załączonym  sprawozdaniem  z  realizacji  Programu  Współpracy   gminy 
Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2014 r. 
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Ad 2)  Przyjęcie  protokołu nr 4/15 z dnia 25.02.2015 r. 
Protokół nr 4/15 z dnia 25.02.2015 r. został przyjęty w głosowaniu: Za- 9, przeciw- 
0 , wstrzymało się -  0.

Ad 3) Bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy Trzcianka:
ada)  zapoznanie ze sprzętem i obiektami JR-G PSP i OSP Trzcianka,
Pan Leszek Kina zapoznał członków komisji z  obiektem  budynku Straży Pożarnej 
w Trzciance, oprowadził po poszczególnych pomieszczeniach i przedstawił warunki 
lokalowe Jednostki  Ratowniczo Gaśniczej.  Zapoznał  komisję    z  zasadą działania 
systemu  ratownictwa, zgłoszeń  i zagrożeniami.
Następnie   omówił  czym  zajmuje  się  obecnie   Jednostka  Ratowniczo  Gaśnicza 
w Trzciance, wskazując  na:
a)  ratownictwo techniczne,
b) ratownictwo  chemiczne,
c) ratownictwo  ekologiczne,
d)  ratownictwo  medyczne.
Zapoznał  komisję o stanie  organizacyjnym i sprzętowym. Pokazał sprzęt jaki ma 
JRG   w  Trzciance  i   omówił    pokrótce  ich  dane  techniczne  i  zastosowanie. 
Podkreślił, że obecnie  strażacy nie zajmują się tylko gaszeniem pożarów lecz  mają 
o  wiele  inne  zadania.  Wskazał  jakie  są  potrzeby i  plany JRG.  Poinformował,  że 
planowana  jest  inwestycja  związana  z  budową   budynku  myjni  samochodowej 
i suszarni węży dla  JRG PSP.
Następnie był alarm i  krótki pokaz pracy  strażaków. 

ad b)  ocena zagrożenia pożarowego na terenie gminy Trzcianka, 

Pan J. Kwapisz  przedstawił informacje nt. zagrożenia pożarowego na  terenie gminy 
Trzcianka.  Podkreślił,  że  powiat  czarnkowsko-  trzcianecki  jest  największy 
w województwie  pod względem obszaru i dlatego zasięg  działań  straży  jest też 
duży. Jest   ponad 88 tys m²  w całym powiecie. Zagrożenia pożarowe  na terenie 
powiatu  i  w  gminie,   wynikają :
a)  z dużego zalesienia,
b)   substancji  toksycznych   i  chemicznych  występujących   w   zakładach  pracy 
wykorzystywanych w transporcie kolejowym i drogowym,
c) z  zagrożenia dla życia i zdrowia zaliczanych  od kat. zagrożenia ludzi,
d)   zagrożeń   powodziowych   i  wodnych,  wynikających  z  działań  rolnictwa  jak 
i innych,
e)  infrastruktury technicznej.
Następnie  wymienił  wszystkie  największe zakłady przemysłowe na terenie gminy 
Trzcianka.
Zagrożenia występujące na terenie miasta:
a) budynki ( szczególnie  w zwartej zabudowie) ,
b) wypadki i katastrofy w komunikacji,
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c) awarie infrastruktury komunalnej,
d)  zagrożenia  i warunki hydrometeorologiczne,
e) zagrożenia bioterrorystyczne,
f) zagrożenia związane z nietypowym zachowaniem zwierząt i owadów.
Następnie przedstawił statystykę zdarzeń w latach 2010- 2014 , w zakresie:
a) pożarów,
b) zagrożeń miejscowych,
c) alarmów  fałszywych.
Dodał,  że   rok  2012  jest  rokiem gdzie  nastąpił  duży  wzrost  ogólnych  zagrożeń, 
w sumie  jest  to  1200 zdarzeń.   Do roku ubiegłego jest  to  67 zdarzeń,  najwięcej 
zdarzeń dotyczy wypalania sadzy w kominku gdzie każdy powinien dbać o swoje 
instalacje.
Następnie  omówił  Powiatowy zegar pożarniczy.  Mamy co 7 godzin  i  47  minut 
wyjazd.  Mamy pożarów 125,  czyli  1  na  dobę,  a  z  miejscowych  zagrożeń  co  11 
godzin. 
Przyczyny powstawania pożarów, to:
a) zła instalacja  urządzeń elektrycznych, grzewczych,
b) nie zachowanie zasad bezpieczeństwa, czyli wszystkie  zdarzenia i wypadki na 
drodze,
c) huragany, silne wiatry,
Jeśli  chodzi o  statystykę  poszczególnych  zdarzeń, to w 2013 r. było w gminie 
Trzcianka   284. Jeśli chodzi o pożary, to generalnie nastąpił wzrost pożarów.
Następnie przedstawił, co obejmuje Krajowy System Ratownictwa  Gaśniczego:
a) prognozowanie, rozpoznawanie,
b)  likwidację pożarów lub innych klęsk,
c)  ratownictwo techniczne,
d)  ratownictwo chemiczne,
e)  ratownictwo ekologiczne,
f)  ratownictwo medyczne.
Dodał,  że  Krajowy  System  Ratownictwa  Gaśniczego  obejmuje  całą  organizację 
bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju.  To nie  jest  tak,  że  jednostki  Straży 
Pożarnej są elementem tego krajowego systemu. Do tego systemu wchodzą również 
jednostki  specjalistyczne  w  zakładach  pracy,  które  są  powołane  do  Krajowego 
Systemu do interwencji w specyficznych zdarzeniach.
U nas  są  to  dwie  jednostki  Państwowej  Straży  Pożarnej:   Trzcianka  i  pozostałe 
w każdej  gminie, niemal po dwie jednostki oprócz Lubasza i Krzyża.
Jeśli chodzi o teren Trzcianki, to jest 8 strażaków do wyjazdów, biorąc pod uwagę 
teren powiatu, to jest 16 strażaków i jesteśmy jednym z powiatów porównywalnym 
do  byłych powiatów typu Piła, Leszno, Konin, Kalisz i u nich takie ilości występują. 
U nas do działań możemy skierować od razu 16 osób.
Codziennie na terenie powiatu służbę pełni w systemie zmianowym  17 strażaków.
Jeśli chodzi o operacyjne  zabezpieczenie miasta i gminy Trzcianka, to jest Jednostka 
Ratowniczo - Gaśnicza w Trzciance, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG 
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(  Siedlisko  i  Biała)  oraz  Jednostka  OSP poza  KSRG  (  Nowa  Wieś,  Niekursko 
i Stobno). Wyposażenie w samochody  specjalne i gaśnicze JRG PSP  w Trzciance - 7 
pojazdów, natomiast jeśli chodzi o pojazdy OSP, to na terenie miasta i gminy jest ich 
7 szt ( pojazdy stare prawie 30 letnie).
Stan wyszkolenia minimalnego w poszczególnych jednostkach OSP z KSRG zgodnie 
z normatywem KGPSP. Przeszkolono ponad 220 druhów, były to  różnego rodzaju 
szkolenia od  pierwszego stopnia strażaka tj pierwszej pomocy. Następnie przedstawił 
udział jednostek ochrony p. pożarowej.
Dalej  dodał,  jeśli  chodzi  o doposażenie  JRG w sprzęt  ratowniczo- gaśniczych,  to 
zakup  w sprzętu  o wartości  ponad 100 tys zł, z tego 50 % dofinansowane przez 
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  w  ramach  Wojewódzkiego  Funduszu 
Wsparcia  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Nastąpiło  dofinansowanie  do  kamery 
termowizyjnej  przez  gminę  Trzcianka,  również  do   stacji  kalibracji  mierników 
gazowych.  W ubiegłym roku otrzymali sprzęt do mycia i suszenia masek, również 
defibrylator. Dofinansowanie  z innych  jednostek dla KPPSP oprócz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, to  namiot pneumatyczny, który jest w Trzciance.
Dotacja dla  OSP z budżetu państwa, w poprzednim roku wygląda następująco: na 
terenie  gminy  Trzcianka-  6100zł,  OSP   Biała,  8100  OSP  Siedlisko.  Koszty 
inwestycyjne  w  wysokości  10  tys  zł   były  związane  z  zakupem  sprzętu 
specjalistycznego  w  podstawowej   wersji  dla   ratownictwa  wodnego.  Sprzęt 
zakupiony  w   ubiegłym  roku   spełnia  nam  w  100%  ratownictwo  wodne 
w podstawowej wersji w  całym powiecie.

Radny Ł. Walkowiak zapytał, te kwoty  w rubryce „bieżące”, co one zabezpieczają, 
czy one są wystarczające?

Pan J. Kwapisz  wyjaśnił, to są kwoty,  za które jednostki  kupują sprzęt niezbędny do 
prowadzenia tych działań.
Dalej  dodał,  doposażenie  JRG  w  pojazdy  pożarnicze.  W  ubiegłym  roku  został 
zakupiony samochód operacyjny marki Skoda, na które otrzymano dofinansowanie 
w ciągu roku.
Najważniejsze  osiągnięcia  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej 
w Czarnkowie w 2014 r.:
a) podpisanie porozumienia i włączenie do Krajowego  Systemu  Pęckowa,
b)  wzrost wyszkoleń - wyszkolenie  200 strażaków,
c) poprawa łączności radiowej ( dla niego idealnym rozwiązaniem byłaby łączność 
cyfrowa),
d) doposażenie jednostek w nowy sprzęt,
e) wyremontowanie pomieszczeń socjalnych.
Dalej przedstawił  główne cele na 2015 rok: 
a) prowadzenie polityki związanej ze strategią rozwoju,
b) współpraca z Zarządem  Powiatowym  Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) pozyskiwanie środków  na zakup sprzętu pożarniczego dla Funduszu Wsparcia,
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d) zakupu platformy ratowniczej do sprzętu ratownictwa,
e) zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego aby był stacjonarny, 
f)  wdrożenie  kwartalnego   planu  doskonalenia   zawodowego  dla  strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej,
g)  wdrażanie    realizacji  zadań   poziomu  podstawowego  ratownictwa 
specjalistycznego,
h)  działania  prewencyjne,  wdrożenie  programu  prewencji  społecznej  (  każda 
niedziela miesiąca, są to dni  otwarte Straży, gdzie każdy  może przyjść do Straży 
obejrzeć sprzęt, poradzić się), od marca uruchomione są stanowiska  poszczególnych 
działań i  chcą pokazać jak się zgłasza pożar,  jakie są  zadania,  odpowiedzialności 
osób związanych  z utrzymaniem obiektów,
i) podjęcie starań w zakresie wymiany  samochodu ratownictwa  technicznego 
( to musi być w tym roku aby w  przyszłym udało się to zrealizować),
j)  sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysu na  zaprojektowanie 
budynku myjni samochodowej i suszarni węży dla  JRG PSP,
k)  wykonanie  osadnika  piaskowego z  całą  infrastrukturą  odwodnienia  placu  JRG 
i likwidacja nieużytkowanej stacji paliw.
Dalej  dodał,  najważniejszymi  zadaniami  priorytetowymi,  są  dwa ostatnie  zadania 
i chciałby je wykonać  przy pomocy gminy Trzcianka. 

Radny R. Szukajło   dodał, strażacy uczestniczą często w działaniach prewencyjnych 
również w zakładach pracy. O tym trzeba powiedzieć jednoznacznie, że ta pomoc 
przy  ewakuacjach  czy  działaniach  przeciw  pożarowych  jest  bardzo  skuteczna 
i pomaga funkcjonować firmie i też jest istotne.

Pan J. Kwapisz dodał, że są też inne działania i jeśli ktoś do nich przyjdzie, to oni nie 
mówią nie  i bardzo często pomagają. Oni wiedzą, że to daje efekt, ponieważ nasze 
społeczeństwo  nie  jest  zdyscyplinowane  np.  jeśli  jest  ewakuacja,  to  wszyscy  się 
ewakuują, niektórzy mówią – a to tylko są ćwiczenia. To jest złe podejście. 

Ad 3 c) informacja Komendanta Gminnego OSP – zasoby ludzkie, sprzęt, 
obiekty   i potrzeby OSP gminy Trzcianka.
Pan  J.  Łukaszewicz  przedstawił   pełną  informację  pisemną   o  stanie  systemu 
bezpieczeństwa   pożarowego  miasta  i  gminy  Trzcianka,  jak  w  załączeniu. 
Poinformował, że chciałaby skupić się na informacji dot. naszej gminy.  Teren naszej 
gminy to w 40%  teren leśny  i  40% teren rolniczy.  Następnie   omówił  jakie są 
zagrożenia  pożarowe  i  inne   na  terenie  gminy  Trzcianka,  działania  ratowniczo- 
gaśnicze, prowadzone  przy udziale jednostek OSP w latach 2010- 2014.
Dalej dodał, że do  prowadzenia działań ratowniczych każda jednostka OSP w gminie 
Trzcianka  ma wyłoniony  oddział  ratowniczy  określony  w statucie  jako Jednostka 
Operacyjno Techniczna-JOT. Na dzień obecnie przeszkolonych jest 115 strażaków 
ochotników.  Ratownicy  muszą  być  szkoleni  sukcesywnie  czyli  to  są  ratownicy, 
którzy mają I, II stopień ratownictwa i ratownictwo specjalistyczne. Duży wpływ na 
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szkolenia ma migracja za pracą. 
Następnie omówił braki w bazie i sprzęcie jednostek OSP gminy Trzcianka.
Sam sprzęt  czyli wyposażenie jednostek jest na poziomie dobrym,  o tyle samochody 
są  stare  i   utrzymanie  ich  w  dostatecznym stanie  jest  kosztowne.  Inwestuje  się 
w samochody  powyżej 30  lat. Dalej dodał, samochody to jedna sprawa ale dużym 
mankamentem  jest  też  alarmowanie  służb  naszych.  Od  kilku  lat  pracowali  na 
systemie DSP, jest to system, który w momencie kiedy  dyżurny operacyjny  powiatu 
włączał  alarm,  włączała  się   syrena   ale   przychodziła  informacja  SMS  do 
ratowników, że  jest alarm dla OSP. Ten  system  jest ułożony szeregowo i on zaczyna 
wysyłać po kolei  SMS, jak jest   wolna linia.  Często było tak,  że miał   SMS po 
alarmie  syreną lub po telefonie od dyżurnego, do konkretnych osób, naczelnika czy 
kierowcy, ratowników na zdarzeniu i oni  dopiero dostawali informację  SMS.

Pan J.  Łukaszewicz - Komendant OSP Trzcianka,  proponuje rezygnację z portali 
SMS i przejście w system alarmowania  internetowego (PL). Jest to system, który 
alarmuje  równocześnie ratowników czyli  w  momencie  kiedy zadzwonimy na nr 
telefonu i  ten numer jest przypisany do alarmu przykładowo Trzcianka. Wybierany 
nr alarmu SP Trzcianka i od razu w tym samym momencie 30 ratowników dostaje 
informacje nie SMS lecz  telefon do nich dzwoni, że jest alarm.
Dalej  dodał,  ten  system bardzo  dobrze  funkcjonuje  w Poznaniu  i  oni  odeszli  od 
systemu  SMS. Koszt takiego systemu 12,30 zł na 1 miesiąc dla jednej jednostki OSP 
+ 26 zł to jest koszt  rozruchowy.
Oferta  ta była sprawdzana, jak  było robione zapytanie i   wynosi na rok 684 zł.
Przyjęcie  tej  oferty  umożliwi   automatycznie  zejście   z  kosztów,  które   były 
ponoszone do tej pory i kosztów wysyłania SMS ( tam trzeba było zapłacić aby ta 
karta miała możliwość rozesłania tego SMS.

Radny Ł. Walkowiak dopytał, ta kwota 684 zł, to jest na jakiś okres?
Pan J. Łukaszewicz wyjaśnił, że jest na rok, zakładając na wszystkie jednostki OSP, 
czyli 6 jednostek.

Pan J.  Łukaszewicz dodał,  jest też sprawa w OSP Siedlisko gdzie stacjonuje nasz 
podnośnik.  Nasz  samochód,  którym właścicielem jest  gmina  stacjonuje  w  Kółku 
Rolniczym.  Problem  jest  taki,  że  możliwość  dostania  się  do  niego  jest  bardzo 
utrudniona tj. pokonanie trzech bram  oraz  dwóch  psów. Ponadto obiekt ten nie jest 
ogrzewany,  a  to  zaczyna  generować  koszty  związane  z  remontami   ponieważ 
samochód stoi w obiekcie nieogrzewanym.
Dalej  dodał,   rozmawiał  z  naczelnikiem  OSP  Siedlisko  i  on  na  własny  koszt 
sporządził wycenę i  jeśli miałby być postawiony drugi boks  garażowy, to jest koszt 
około 50 tys zł i wtedy byłyby dwa samochody postawione w jednym miejscu. Ma 
też informację od pewnych  osób, sponsorów, którzy chcą wesprzeć to zadanie nie 
finansowo lecz  materiałowo czyli chcą przekazać konkretne materiały na rozbudowę 
tego  boksu  w Siedlisku ale chcą informacje w sprawie przekazania terenu.  
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Dlatego prośba skierowana go Gminy  o podjęcie działań w sprawie  przekazania 
tego terenu dla OSP Siedlisko.  Dopóki nie mamy deklaracji odnośnie  przekazania 
terenu, to wszystko jest zawieszone w powietrzu.
Dalej  dodał,  w  tym roku  założyli  w  budżecie  zakup  pompy  dla  OSP Niekursko 
z uwagi na  zagrożenia przeciw  powodziowe,będzie też zakupiona pompa M16.
Jedną z  rzeczy o której wspominał Komendant dot.  remontu i postawienia myjni. 
Chcieli by podjąć temat aby OSP Trzcianka w porozumieniu z Komendą i Gminą 
( dofinansowanie) i rozważyć możliwość postawienia dodatkowego boksu po to aby 
OSP  Trzcianka  było  w  oddzielnym  boksie  ale  w  tej  sprawie  musi  być  zgoda 
Komendy. Dodatkową sprawą, którą chcą  zrealizować przy pomocy  Gminy,  czy z 
Funduszu   Ochrony  Środowiska   tj.  zestaw medyczny  PSP R1  i  deska  dla  OSP 
Trzcianka  i  w  tym  momencie  będziemy  mieli  wszystkie  OSP   w  ten  sprzęt 
wyposażone. Dalej dodał, jest ich w 6 jednostkach 365 ratowników.
W ubiegłym  roku,  co  udało  się  im  pozyskać  bez  funduszu  gminnego,  to   są  : 
materiały  remontowe  do  remontu   strażnicy  OSP  Siedlisko  i  wykonywanych 
własnoręcznie  przez  strażaków i  materiałów pozyskanych  od  sponsorów w 90%. 
Koszt materiałów to koszt 5 tys zł, nie znany jest koszt robocizny. Pozyskano też od 
sponsorów: pilarki do drewna i betonu, agregaty prądotwórcze, węże oraz inny sprzęt 
pożarniczy.
Prowadzone są corocznie rozległe działania  profilaktyki pożarniczej. Organizowane 
są:
a) pogadanki o tematyce przeciwpożarowej i ratowniczej: w szkołach, przedszkolach, 
na zebraniach wiejskich przez członków OSP,
b) Turniej Wiedzy Pożarniczej gminy i powiatowy na poziomie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich,
c) konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”,
d) Dni otwartych remiz z okazji Dnia Strażaka,
e) Gminne zawody sportowo Pożarnicze OSP i powiatowe,
f) współorganizacja obozów szkoleniowych dla młodzieży MDP,
g)  współdziałanie z lokalnymi samorządami ( sołectwa) w zakresie prac społecznych 
na rzecz OSP i środowiska,
h) udział pocztów sztandarowych podczas uroczystości państwowych i kościelnych,
i)  współpraca w zakresie prewencji z wydziałem kontrolo  rozpoznawczym KPPSP 
Czarnków oraz Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”.

Radny R. Wilant zwrócił się z prośbą o zajęcie się sprawą łączności czyli zmiany 
z SMS na internetowy o którym wspominał Komendant OSP Trzcianka.

Ad 4)  Sprawy wniesione do komisji-  pismo Komendanta Komisariatu Policji 
w Trzciance wraz  z  załączonym  sprawozdaniem z rocznej działalności. 
Przewodniczący komisji  poinformował,  że  ww.  temat  zostanie  przeniesiony  na 
następne posiedzenie komisji, czyli 25 marca 2015 r.   na który został zaproszony 
Komendant Policji w Trzciance.
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Ad 5)  Wnioski komisji.

Radny W. Natkaniec  zwraca się  z prośbą do Burmistrza  o wprowadzenie systemu 
łączności nie przez SMS lecz w systemie   internetowym.

Pani  G.  Zozula   wyjaśniła,  że  ta  sprawa  jest  już  w  toku  i  wchodzi  tu  kwestia 
poinformowania państwa czy ten system został wdrożony czy nie.

Radny  Cz.  Rogosz   przedstawił  wniosek  pana  Kaczmarzewskiego  o  następującej 
treści:  cyt. „Mieszkańcy ulicy Fabrycznej i okolic zwracają się z prośbą do Pana 
Burmistrza  o  uwzględnienie  w  planach  inwestycyjnych  zagospodarowania 
nieużywanego i zaniedbanego terenu przy ulicy Fabrycznej  i  przeznaczenie go na 
boisko do gry w piłkę nożną ( wyrównanie terenu wraz z ogrodzeniem).
Obecnie  dzieci  grają  pod  oknami  sąsiadów  oraz  w  pobliżu  zaparkowanych 
samochodów i  wielokrotnie jest  to przyczyną konfliktów. Powstałe boisko byłoby 
ważnym  elementem  aktywności  ruchowej  dzieci,  wpłynie  pozytywnie  na  rozwój 
fizyczny   najmłodszych,  zwiększy  poziom  integracji  oraz  stworzy  możliwość 
bezpiecznej  zabawy.  Zwiększyłoby  to  komfort  mieszkańców  oraz  atrakcyjność 
naszego osiedla.
Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Podpisy  15 mieszkańców  ulicy 
Fabrycznej.

Pani  G.  Zozula   wyjaśniła,   wnioski  do  budżetu  składa  się  do  30  września. 
Wniosek  będzie przyjęty i rozpatrywany  do budżetu na następny rok.  To nie jest 
tak, że ktoś  przychodzi do Urzędu w  trakcie  roku, składa wniosek i sprawa jest 
rozpatrywana. Budżet jest zaprojektowany, zadania są zaplanowane, a budowa boiska 
to nie jest  taka sprawa, że od razu jest  robione.  Tym bardziej,  że planowana jest 
boiska  „ORLIK” wspólnie z powiatem. Koszty mają być też ponoszone przez gminę 
przy  Zespole  Szkół  Technicznych  i  czy  jest  sens  budowania  kolejnego  boiska 
sportowego  i czy  nas na to stać. Ten wniosek będzie potraktowany jako wniosek do 
budżetu i będzie to zbierane jako wszystkie wnioski i radni przy tworzeniu nowego 
budżetu na 2016 r.  będą patrzeć, który wniosek ująć, a który nie.

Radny  Cz.  Rogosz   przedstawił  wniosek  pana  Henryka  Szarszonia  mieszkańca 
Trzcianki, który wnioskuje-  w związku z licznymi wypadkami na skrzyżowaniu ulic: 
Dębowa-  akacjowa,  wnioskuje  o  ustawienie  na  ul.  Akacjowej  dwóch  znaków 
drogowych  informujących o  skrzyżowaniu.  Przyjezdni jadący  ul.  Akacjową nie 
widzą skrzyżowania.

Członkowie komisji wspólnie ustalili, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 
o godzinie 14:00 a nie,  jak ustalono o 13:00.
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Ad 6 ) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  komisji  podziękował  wszystkim  członkom  komisji  za   udział 
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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