
Protokół Nr 6 /15
 

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia  25   marca  2015 r. 
 
Posiedzenie odbyło się w w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki,  w godzinach 
od 14:00 do   16:00. 
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1) Członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2) Zaproszeni goście:
a)  pan  Marcin  Stawny -   Zastępca  Komendanta   Komisariatu  Policji 
w Trzciance, 
b)  pan Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki,
c)  pani  Agnieszka  Ciemachowska -  kierownik  referatu  Rolnictwa,  Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki,
d) pani Anna Stańczyk -  inspektor w  referacie Promocji, Kultury i Sportu, 
Urzędu Miejskiego Trzcianki.

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

Porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie posiedzenia.
2.  Przyjęcie  protokołu nr 5/15 z dnia 18.03.2015 r.
3.  Sprawozdanie  z rocznej działalności Policji w Trzciance- analiza.
4.  Analiza  sprawozdania z realizacji Programu Współpracy  gminy Trzcianka            
z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2014 r.
5.  Analiza materiałów na sesję.
6.  Sprawy wniesione do komisji.
7.  Wnioski komisji.
8.  Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia przyjęto w głosowaniu: za- 8, przeciw-0, wstrzymało się- 0. 

Ad 2) Przyjęcie  protokołu nr 5/15 z dnia 18.03.2015 r.
Protokół nr 5/15 z dnia 18.03.2015 r. przyjęto w głosowaniu: za-  8, przeciw-  0, 
wstrzymało się-  0 .
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Ad 3)  Sprawozdanie  z rocznej działalności Policji w Trzciance - analiza.
Przewodniczący komisji poprosił pana Marcina Stawnego -  Zastępcy Komendanta 
Komisariatu Policji w Trzciance o omówienie przedłożonej informacji. 

Pan M.  Stawny omówił  szczegółowo sprawozdanie  z  rocznej  działalności  Policji 
w Trzciance za rok 2014, jak w załączeniu.

Radny  R.  Szukajło  zapytał,   czy  są  jakieś  punkty  w  mieście,  które  wymagają 
większego działania, tak jak na  tzw. terminalu gdzie widać już  skuteczność tych 
działań. 

Pan M. Stawny dodał, jeżeli są takie punkty, to Policja reaguje. Policja przeprowadza 
analizę stanu zagrożenia, czyli sprawdza  gdzie było zdarzenie, jest to ich obowiązek. 
Służba Policji polega na tym, że policjant ma wyznaczone   punkty tzw. dyslokację 
gdzie  w  momencie   ma  służyć.  Analiza  jest  robiona  na  podstawie  zdarzeń, 
godzinowo. Dyslokacja jest ruchoma, tam gdzie się coś dzieje, tam jadą  policjanci. 
Jeśli chodzi o stan etatowy, to policjantów nie brakuje, jest 40 policjantów łącznie 
z  kadrą  kierowniczą.  Jest  coraz  więcej  kobiet  przyjmowanych,  kobiety  łagodzą 
obyczaje, zachodzą w ciąże a to generuje, że nie ma tych wyrobionych godzin służby. 
Dalej  dodał,  ale  to  nie  przekłada  się  na  zwiększenie  zagrożenia.  Gdyby  były 
problemy  kadrowe,  to  jest  Komenda  Powiatowa  Policji   i  w  razie  potrzeby  to 
dodatkowe  służby  kierują.  Jeśli  chodzi  o  patrole  piesze,  to  osobiście  nie  jest 
zwolennikiem tych patroli.  Gdyby było w Trzciance 70 policjantów, to  by mogli 
puszczać patrole piesze. 

Radny W. Bala dodał, może większą współpracę zrobić ze szkołą policyjną w Pile 
aby tu przyjeżdżali na praktykę i patrolowali na pieszo.

Pan M. Stawny wyjaśnił, jeśli chodzi o  udział w patrolach pieszych policjantów ze 
szkoły policyjnej w Pile, to takie patrole się odbywały. Problem polega na tym, żeby 
policjanci  trafili  do  danej  jednostki  na  praktykę,  to  jednostka  Policji  bądź 
w  przypadku  Trzcianki,  samorząd  finansuje  pobyt,  czyli  zakwaterowanie 
i wyżywienie i tylko taka możliwość jest, jeśli chodzi o słuchaczy szkoły policyjnej 
w Pile. Pobyt  20 policjantów w roku ubiegłym kosztował 7 tys zł przez okres 5 dni.

Przewodniczący komisji zwrócił się z pytaniem, jak wygląda współpraca Policji  ze 
Strażą Miejską. 

Pan M. Stawny wyjaśnił, w ubiegłych lata współpraca ze Strażą Miejską  wyglądała 
inaczej  ponieważ  mieli  wspólne  służby.  Na  łączony  patrol  policjanta  i  strażnika 
możliwość w przepisach  była. Mieli ciągłość służby  i nie było zagrożenia, że tej 
służby nie będzie. Strażnik miał służbę z dzielnicowym gdzie zazębiały się  rejony 
i sprawy  do załatwienia i te tematy  załatwiali. W tej chwili współpracy w takim 
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zakresie nie ma. Straż Miejska ma okrojony skład kadrowy i mają swoje zadania, 
które realizują i nie koniecznie te zadania są spójne z zadaniami Policji.

Radny Ł. Walkowiak zapytał, czy zdarzały się w roku 2014 jakieś  przypadki gdzie 
Straż Miejska mogła pomóc Policji.

Pan M. Stawny wyjaśnił, raczej Policja pomagała Straży Miejskiej niż Straż nam. 
Współpraca  na  pewno była  i  jest  do  tej  pory  jeśli  chodzi  o  zabezpieczenie  jakiś 
imprez masowych np. Noc Świętojańska i w tych rzeczach współpracują. Jeśli chodzi 
o przepływ informacji, to  jest. Współpracują w zakresie zapobiegania przestępstw 
ponieważ Straż Miejska dysponuje dwoma kamerami przenośnymi monitoringu i na 
wniosek  Policji,  komendant  reaguje  i  kamery  zakłada  tam  gdzie  my  mamy 
informację, że coś może się dziać. Takie sytuacje były jeśli chodzi o Mauzoleum, 
Park  Ryb  Słodkowodnych.  Jeżeli  jest  potrzeba,  to  współpraca  jest,  nie  ma 
nieporozumień i braku przepływu informacji. Jeżeli Policja coś potrzebuje, Straż nam 
taką  informację  udostępnia,  jeżeli  Straż  potrzebuje jakiejś  informacji,  pomocy,  to 
Policja też stara się  jej udzielić.

Radny K. Jaworski zapytał, jak pan się zaopatruje na dalsze funkcjonowanie Straży 
Miejskiej?

Pan M. Stawny wyjaśnił, on mieszka na terenie gminy Lubasz i był ostatnio  jako 
zwykły obywatel na spotkaniu w sprawie rozwiązania Straży Gminnej. Według niego 
Straż Miejska czy Gmina powinna być ponieważ zadania ich różnią się od zadań 
Policji.  Aby  Straż  funkcjonowała  bardziej  skutecznie,  to  powinien  być  skład 
osobowy zwiększony, ponieważ 3 osoby, to nie mają  racji bytu.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  jak  mówimy o  Straży  Miejskiej,  to  stwierdził  pan,  że 
bardziej Policja pomaga Straży Miejskiej niż  odwrotnie, to  w czym Straż mogłaby 
pomóc Policji, jakie działania powinni wdrożyć aby być wsparciem dla Policji.

Pan M. Stawny wyjaśnił, że on jest zwolennikiem powrotu do tego, co było kilka lat 
temu  czyli  wspólnych  służb  ponieważ  wiele  daje  strażnikom-  czują  się  bardziej 
pewnie,  bardziej  bezpiecznie  niż   jak  idą  sami  (  nie  ma  takiego  szacunku 
i poważania). Wspólne patrole były w latach 2010- 2012.

Radny Ł. Walkowiak zapytał, porównując te lata wspólnych służb, czy była jakaś 
większa  różnica w skuteczności   itd.

Pan M. Stawny wyjaśnił, trudno to określić, wtedy oni byli Policji przydatni do tego, 
że mogli  podciągnąć liczbę służb, to było bardzo ważne. Teraz stan etatowy Policji 
się zwiększył i większego problemu z tym nie ma. W czym może nam Straż pomóc- 
odciążyć  od  spraw  czysto   porządkowych.  Policji  coraz  więcej  zadań  dochodzi 
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i  policjanci  dzielnicowi,  którzy  są  policjantami  pierwszego  kontaktu  mają  coraz 
więcej spraw, jest dużo spraw związanych z przemocą w rodzinie. Od policjantów 
pierwszego  kontaktu  wymagane  jest  wysokiego   zaangażowania  z  uwagi,  że  te 
sprawy   są po pierwsze medialne i są wysokim zagrożeniem jeśli chodzi o kwestie 
społeczne. W tym zakresie zajmowali się sprawami czysto porządkowymi  i w tym 
Straż Miejska może  im pomóc.

Przewodniczący komisji zapytał, pomoc w rodzinie, to zazwyczaj idzie dzielnicowy 
i jakiś pracownik?

Pan M. Stawny wyjaśnił, są zespoły powoływane przez Burmistrza, który zajmuje się 
sprawami. Jeżeli jest interwencja, jest przemoc, Policja sporządza „niebieską kartę”, 
która  zostaje  przesłana  do  zespołu  interdyscyplinarnego.  W  skład  tego  zespołu 
wchodzą:  pracownicy  MGOPS,  pracownik  gminy,  policjant  i  policjantka 
ds. nieletnich i patologi rodziny i ci ludzie trzymają pieczę na tym co się dzieje. Tych 
interwencji  dot. przemocy  w rodzinie  jest dużo. Jest to poważny problem a sprawy 
są  delikatne,  czasami  jest  jedna  interwencja  i  jest  tragedia  ponieważ  ktoś  nie 
zauważył,  że  jest  problem  w  rodzinie.  Przeważnie  takie  sytuacje  są  na  tle 
alkoholowym.  Dalej  dodał,  że  oprócz  problemu  alkoholowego   poważnym 
problemem na terenie Trzcianki jest problem narkotykowy, który jest coraz większy. 
Jest  brak  urządzeń   wykrywających  spożycie  narkotyków  od  razu  na  miejscu, 
szczególnie  w  przypadku   kierowców.  Urządzenie  takie  jest  w  Czarnkowie,  jest 
wypożyczane ale nie ma takiego urządzenia na stałe w Trzciance i na razie nie ma 
perspektywy aby takie urządzenie dostać. Koszt takiego urządzenia, to 14 tys zł.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  biorąc  pod  uwagę  przedstawione  wyniki,  Komendant 
Powiatowy bierze  pod uwagę  Trzciankę, jako najbardziej zagrożoną jeśli chodzi 
o narkotyki, powinien o tym pomyśleć.

Pan M. Stawny wyjaśnił, dlatego częściej  Komisariat Policji w Trzciance  korzysta 
z tego urządzenia. Dalej na zapytanie radnego T. Tomczaka, jaka jest procedura jeśli 
jest  podejrzenie,  że   zatrzymana  osoba  jest  pod wpływem narkotyków-  wyjaśnił, 
jeżeli są podejrzenia, że dana osoba  prowadząca pojazd może być pod wpływem 
narkotyków,  to  policjant  sporządza  ze  swoich  spostrzeżeń  notatkę  i  wtedy 
obligatoryjnie jest pobierana krew do badań. Tylko w przypadku kiedy np. zbadamy 
daną osobę tym  urządzeniem, to mamy 100%   podejrzenie, że ta osoba jest pod 
wpływem narkotyków i można tej osobie zabrać  prawo jazdy. Dalej jest pobierana 
krew  w szpitalu i wysyłana do  Zakładu Medycyny Sądowej. Jeśli nic nie wykaże, to 
przepraszamy i  nie ma sprawy. Dalej dodał,  dlatego takie urządzenie przydało by się 
w  Trzciance, bo od razu by wiedzieli, czy dana osoba jest pod wpływem narkotyków 
czy  nie.  To  badanie  nie  jest  wystarczające  i  musi  być  pobierana  krew.  Poprzez 
badanie krwi, biegły ocenia stężenie narkotyków we krwi.
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Radny W. Natkaniec zapytał, czy Policja ma jakieś inne problemy?
 
Pan  M.  Stawny   wyjaśnił,  dla  Policji  jednym  z  największych  problemów   jest 
problem  z  samochodami   służbowymi.  Dzięki  też  panu  Burmistrzowi  i  całemu 
samorządowi w 2013 r. otrzymali nowy samochód używany ale o wiele nowszy niż 
który  mieli wcześniej z Poznania. Aby sytuacja była opanowana i taka jaką by chciał 
mieć,  to  Komisariat  Policji  w   Trzciance   musiał  by  mieć   jeszcze  minimum 2 
samochody, a to jest koszt współfinansowania 60 tys zł czyli po 30 tys zł na stronę, 
wtedy  była  by  sytuacja  optymalna.  Ważną  rzeczą  są  warunki  pracy  policjantów. 
W  tym  zakresie,  w  tym  roku  jest  ogłoszony  przetarg  na  termomodernizację 
Komisariatu i  będzie  robiony dach, elewacja, wymiana źródeł  zasilania z pieca 
olejowego  na gazowy i cała instalacja grzewcza będzie wymieniona.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,   pan  komendant  wie,  że  obyły  się  spotkania 
z  poprzednimi  burmistrzami,  wójtami  w  Trzciance,  zainicjowane  przez  Starostę 
Powiatu  Czarnkowsko-  Trzcianeckiego,  że  będziemy  przelicznikiem  na  jednego 
mieszkańca  przez  najbliższe  5  lat   w  budżecie  przewidywać  wsparcie  na  zakup 
nowego pojazdu  dla naszej Komendy. W budżecie  naszym na ten cel mamy wpisane 
9,6 tys zł.  Dalej dodał, rozmawiał z Komendantem i sądzi, że na jesień powinien być 
taki samochód.

Pan M. Stawny na zapytanie radnego R. Szukajło,  co pan panie Komendancie myśli 
o zwiększeniu  w Policji liczebności nieoznakowanych pojazdów- wyjaśnił, że jest to 
nierealne. Dalej dodał, oprócz tego urządzenia do wykrywania spożycia narkotyków, 
jest też możliwość zakupienia jednorazowych testerów i  koszt z ubiegłego roku za 
22 szt  wynosił  3 tys zł.  Badanie tym testerem odbywa się trochę inaczej ale też 
określa, czy dany człowiek, jest pod wpływem narkotyków, czy nie. Chciałby aby 
członkowie  komisji  w tej  sprawie  złożyli  wniosek o  wygospodarowanie  środków 
z funduszu alkoholowego. Jeśli chodzi o urządzenia do badania trzeźwości to mają 
wystarczającą ilość, problem jest tylko z  testerami narkotykowymi. Jeśli byłaby taka 
wola i chęć, to on ze swojej strony ustali, gdzie można kupić i za ile.

Radny T. Tomczak dodał, czy jest szansa, że Komenda Powiatowa jakieś środki ze 
swojej strony na ten cel znajdzie.

Pan M. Stawny wyjaśnił, nie czekamy  tylko na inicjatywę ze strony samorządu ale 
robimy  wszystko  co  jest  w  naszej  mocy  aby  pozyskać  środki,  działają  też 
dwutorowo. Nie czekają, że ktoś im coś da bez żadnego wysiłku ale robią wszystko 
aby z Komendy Wojewódzkiej uzyskać jak najwięcej- jest ciężko ale starają się.

Radny Cz. Rogosz dodał, wracając do naszej Straży Miejskiej, czy  Policja byłaby 
w stanie przejąć te zadania, które  wykonuje  Straż Miejska  i za niech to robić.
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Pan M. Stawny wyjaśnił, musiałby zapoznać się z zakresem prac  Straży  Miejskiej.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, kompetencje Straży Miejskiej są zupełnie inne niż 
Policji. Policja nie będzie śledziła, jak  ktoś wychodzi z pieskiem, czy ma ze sobą 
worek na odchody psie i posprząta, tak samo  nie będzie  śledziła,  jak ktoś szambo 
wywozi na pola a powinien wywieźć do oczyszczalni ścieków. To są sprawy,  dot. 
czy mieszkańcy mają podpisane umowy   na wywóz odpadów komunalnych, to są 
sprawy  porządkowe  i  to  Policja  traktowała  by  mniej   ważne,  bo  dla  Policji  są 
ważniejsze  zadania.  Natomiast  Straż  Miejska  jest  organem,  który  bezpośrednio 
pilnuje ładu, porządku gminy. Ta współpraca tak,  ale to są koszty.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  dla  Policji  byłoby  problemem aby  wspierać   imprezy 
gminne, które wymagają działań zabezpieczających.

Pan M.  Stawny dodał,   osobiście  jest  przeciwnikiem likwidacji  Straży  Miejskiej, 
która działa w takiej formie, jak w Trzciance. Powoływanie Straży Miejskie po to aby 
zajmowała się tylko fotoradarami mija się z celem,  ona jest powołana do czegoś 
zupełnie  innego  i  to  jest  wbrew ustawie.  Jeśli  chodzi  o  zastrzeżenia  dot.  Straży 
Miejskiej w Trzciance, to  jest  kwestia   naprawienia  tylko pewnych  mechanizmów 
ale to nie ich kompetencje. Oczywiście Policja służy pomocą jeśli jest taka potrzeba 
aby w czymś pomóc lub odpowiedzieć, są otwarci  i nie ma z tym problemów.  Jeśli  
jest potrzeba, inicjatywa, to oni takiej pomocy  udzielają, merytorycznej i fizycznej.
Na  wypowiedź  radnego  Ł.  Walkowiaka,  że  jemu  podoba  się  ta  współpraca 
w zakresie monitoringu miasta -  odpowiedział, że istnieje między Policją a Strażą 
Miejską  wzajemna wymiana informacji na ten temat. Policja z monitoringu korzysta 
wtedy kiedy wydarzy się coś niepokojącego.

Radny W. Bala dodał, powinny  być kamery typu HD, to są dobre kamery, wtedy 
obraz jest widoczny. 
Dalej  członkowie komisji dyskutowali o monitoringu  w Parku 1Maja i o kamerach, 
które będą  zainstalowane  na  ul. Kościuszki. 

Pan M. Stawny stwierdził, że  zakładać mniej kamer ale dobrej jakości, inwestować 
w  dobry  sprzęt.  Należy  podobnie  jak  w  Czarnkowie  określić,  że  miasto  jest 
monitorowane,  a to pomoże zmniejszyć przestępczość.

Przewodniczący  komisji  podziękował  panu  Marcinowi  Stawnemu  Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji  w Trzciance, za udział w posiedzeniu  komisji.

Radny R.  Szukajło  stwierdził,   mieszkańcy oceniają Straż Miejską na podstawie 
zadań jakie wykonują.

Burmistrz K. Czarnecki dodał, Straż Miejska ma inne kompetencje niż Policja. Musi 
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pouczać naszych mieszkańców, sprawdzać mieszkańców pod względem podpisanych 
umów na wywóz odpadów komunalnych. Z każdej wizyty należy sporządzić notatkę 
a potem przeprowadzić ponowną kontrolę, czy dany mieszkaniec wywiązał się z tego 
zadania. Jest też bardzo dużo informacji od mieszkańców, którzy dzwonią po to aby 
podjąć interwencję na jakimś osiedlu, że ludzie wyprowadzają pieski i nie sprzątają 
po nich,że brak higieny w piaskownicach. Codziennie dwukrotnie do banku muszą 
zawieźć  pieniądze  jako  asysta.  W  perspektywie  czasu,  jak  będzie  rozbudowa 
monitoringu  w całym mieście, to  wtedy strażnicy muszą pełnić dyżury, a na dzień 
dzisiejszy nie ma takiej potrzeby.

Radny Ł. Walkowiak dodał, kwestia  nawet zlikwidowania tych 3 etatów niczego nie 
da  ponieważ  i  tak  musimy  zastąpić  kimś  innym i  też  zatrudnić.  Coraz  częściej 
spotykamy  się  z  opiniami,  że  Straż  Miejska  jest  nie  potrzebna,  bo  koszty,  czyli 
musimy mieć argumenty.

Przewodniczący komisji stwierdził, ludzie nie widzą pracy Straży Miejskiej.

Radny A. Jaworski  dodał, praca Straży Miejskiej była bardziej widoczna, jak były 
wspólne patrole  z Policją, wtedy było widać strażników na ulicach Trzcianki. Takie 
patrole wspólne były jak najbardziej potrzebne. Dzisiaj opinie o Straży Miejskiej są 
różne. Część  społeczeństwa  chce  likwidacji a część nie chce i  twierdzą, że są 
potrzebni. Jeśli chodzi o zadania, to Policja w swoim zakresie ma wszystko.

Radny Ł. Walkowiak stwierdził, że należy  konkretnie określić kompetencje  Straży 
Miejskiej   Trzcianki.  Pan  Burmistrz  mówi,  społeczeństwo  się  upiera,  że  Straż 
Miejska ma poprawiać  względy bezpieczeństwa  mieszkańców a tu okazuje się, że te 
3 etaty mają  inne  zadania czyli kwestię porządkową i  różne prace przy Urzędzie, a 
nie  bezpieczeństwo,  bezpieczeństwo  to  zadanie  Policji.  Cały  czas  społeczeństwo 
twierdzi, że nie poprawiają nam bezpieczeństwa, oni nie mają takich uprawnień.

Radny  W.  Bala  dodał,  Straż  Miejska  nie  jest  powołana  z  mocy  ustawy  do 
zapewniania bezpieczeństwa ponieważ nie ma  takich zapisów. Wypaczenie, że Straż 
Miejska czy Gminna pilnuje tylko fotoradarów, to jest wypaczenie ustawy. Posłowie 
i senatorowie mieli to zmienić.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  mieszkańcy  oceniają  Straż  Miejską  pod  kątem  tych 
działań   niepopularnych  typu  pojedzie,  sprawdzi  umowę   śmieciową,  skarci 
właściciela psa i przez pryzmat tych rzeczy, dlatego mieszkańcy nie będą popierali 
Straży Miejskiej. 

Radny Ł. Walkowiak  dodał, jeśli mamy jasne argumenty, to powinniśmy wiedzieć 
czy bronić Straż, czy nie bronić i musimy mieć  określone stanowisko przynajmniej 
jako Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji. 
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Radny W. Bala dodał, jeśli  pan Burmistrz mówi, że będzie zwiększony monitoring 
miasta, to   faktycznie  musi być osoba, która będzie siedziała i analizowała a to nie 
musi być ktoś ze Straży, może to być ktoś inny zatrudniony na stanowisko nadzoru 
monitoringu.

Ad   4)   Analiza   sprawozdania  z  realizacji  Programu  Współpracy   gminy 
Trzcianka    z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  wszyscy  członkowie  komisji  otrzymali 
materiał i zapoznali się z nim.

Radny  K.  Jaworski  zwrócił  się  do   pani  A.  Stańczyk,  że  chętnie  by  zobaczył 
w  sprawozdaniu,  dodatkową  rubrykę   w  tabelce   z  wysokością  dotacji,  jaką 
wnioskowała  dana organizacja, która w ten sposób będzie pokazywała potrzeby tej 
organizacji.  Uważa,  że  on  zwiększyłby  kwotę  przekazywaną  na  rzecz  tych 
organizacji, tylko trzeba mieć ku temu jakieś podstawy.

Pani  A.  Stańczyk  poinformowała,  że  na  następną  Komisję  przygotuje  taką 
informację.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił radnemu K. Jaworskiemu, nasza gmina nie jest 
taką  bogatą  gminą  by  mogła  spełnić  wszystkie  oczekiwania   organizacji.  Jak 
przyjdzie   czas  tworzenia   budżetu  na  następny  rok,  to  pan zderzy  się,  co to  są 
wydatki bieżące, wydatki majątkowe  i czy można między paragrafami mieszać i to 
wszystko zaczyna się zawężać.

Radny K. Jaworski dodał, zawsze  jakieś zmiany w budżecie się pojawiają i  przy 
okazji jakieś małe kwoty. Na początku  kadencji   kłóciliśmy się o „ORLIK”, skąd  to 
zdjąć i  zdjęliśmy z  promocji i ta promocja  wraca przy  tych  zmianach budżetu.  Na 
wypowiedź radnego R. Szukajły, że to dot. puli konkursowej, po zmianie budżetowej 
w ciągu roku, nikt nie przyzna stowarzyszeniu kwoty określonej- wyjaśnił, że jest też 
konkurs  ale można złożyć ofertę w ciągu roku poza konkursem  na dofinansowanie. 
W programie  współpracy  na  różne  sposoby  gmina  może  wspierać  i  w  tym roku 
w stosunku do ubiegłego zginął zapis dot. możliwości przyznawania lokali, różnym 
organizacjom pozarządowym.  Gmina  w  tym roku  w  programie  współpracy   nie 
wspiera   poprzez przyznawanie im lokali i mógłby ten zapis wrócić.

Pani A. Stańczyk wyjaśniła,  jest  przygotowane nowe zarządzenie w tym temacie, 
zobaczymy jakie możliwości prawne są  ujęcia organizacji  nie posiadających  statusu 
organizacji publiczno prawnych.

Radny K. Jaworski dodał są  pewne imprezy, które są finansowane w konkursie, są 
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pewne  inicjatywy,  które  są  finansowane  poza  konkursem  nawet  z  budżetu  np. 
Memoriał im. Ferdynanda Dziedzica, Bieg im. Tadeusza Zielińskiego, Beach Party 
„Gramy z Sercem”. Czy nie warto by stworzyć takiego katalogu imprez, które są 
imprezami  cyklicznymi,  które   promują   Trzciankę.   Po  to  aby  nie  było  jakiś 
nieścisłości, że te stowarzyszenia dostają pieniądze  poza  konkursem i  w budżecie 
mają wpisane a w konkursie organizacja wnioskuje  o kilka tysięcy złotych, a dostaje 
mało.  Imprezy, które są flagowymi imprezami Trzcianki, muszą być  wpisane raz na 
stałe  i  w  jednym  miejscu,  tak  samo  sytuacja  ze  wspieraniem  stowarzyszeń 
członkowskich.  Gmina  jest  członkiem  kilku  stowarzyszeń   i  to  pojawia  się 
w  różnych miejscach w  budżecie   aby to było zrozumiałe. Jeśli pojawia się np.  
jakaś  impreza  wędkarska,  to   aby  to  miało  jakąś  zasadność,  to  albo  wszystko 
w konkursie albo na podstawie oferty  poza konkursem i może to być i tu i tu, zakres 
sportowy  jakiś  ustalić.  Pytania  są  przejrzyste,  tylko  czy  organizacje  podają 
prawdziwe informacje.

Pani A. Stańczyk wyjaśniła, nie zawsze jest tak, zaufanie też musi być. Kontrola jest 
jeśli  chodzi  o  wydatkowanie   i  doskonale  wiedzą  jak  to  wygląda.  Jest  też 
odwiedzanie  w  trakcie  realizacji.  Jest  bardzo  dużo  organizacji,  zadań  i  trudno 
sprawdzić  jak te zadania są realizowane.

Radny  W.  Natkaniec  pochwalił  panią  A.  Stańczyk  za  to,  że  współpraca 
z organizacjami bardzo dobrze się układa, opiera się na merytorycznej podpowiedzi 
i zawsze pani służy pomocą wszystkim organizacjom, to jest dobre  i faktycznie jest 
ta współpraca nie tylko na papierze i można zawsze przyjść i napisać e-maila i jest 
reakcja. Dalej dodał,  ma pytanie na temat  udziału w  zawodach sportowych, skąd 
jest taka  duża dysproporcja w kwotach.

Pani A. Stańczyk wyjaśniła,  po uwagę bierze się kluby z tradycjami, znane, ilość 
osób i jak one są prowadzone.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  gmina  udostępnia   swoje  obiekty,  nie  zawsze  ta 
kwota, która tam jest,  jest kwotą wspierającą  całość zadania.

Radny  W.  Natkaniec  poruszył  temat  sal  gimnastycznych  w  szkołach,  czy  jest 
możliwość lepszej współpracy z dyrektorami aby obniżali  opłaty.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  jest  to   decyzja  indywidualna  dyrektora. 
Poprzednio  było  tak,  że  decydował  Burmistrz  o  wynajęciu  sal  i  pieniądze  były 
przekazywane   na  konto  gminy   i  one  wracały  do  szkoły  bądź  nie.  Teraz 
zarządzeniem  Burmistrza  przekazano  w  użytkowanie  dyrektorom  szkół  i  oni 
podejmują decyzje, mają swoje subkonto, pieniądze wypracowują i mają możliwość 
zainwestowania  w swoich obiektach. Jest tylko kwestia postawy dyrektora, który 
chce bardziej zarabiać lub mniej.  Dyrektor uzyskane środki może przeznaczyć na 
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dowolny cel, tylko nie może na wynagrodzenie.

Radny R. Szukajło dodał, na jednej z Komisji ustalono, że pewna grupa spotka się 
z dyrektorami szkół, nauczycielami, którzy  prowadzą również zajęcia popołudniowe 
aby zweryfikować  wykorzystanie  obiektów sportowych i określić potrzeby. Takie 
spotkanie byłoby potrzebne.

Radny  W.  Natkaniec  dodał,   jeśli  chodzi  o  „ORLIK”  to  istnieje  możliwość 
współpracy  i  to  działa,  tak  samo  działa  na  OSIR-  podzielono  boisko,  tak  jak 
potrzeba.  W sierpniu  ma  też  być  spotkanie,  jeśli  chodzi  o  halę.  Dalej  poruszył 
kwestię  sprzętu sportowego w Gimnazjum Nr 2 w Trzciance i jej dostępności.

Dalej członkowie komisji rozpoczęli dyskusję na ten temat.
Stwierdzono  m.in,  że  nie  można  sugerować  dyrektorowi  szkoły  spraw  dot. 
zarządzania  salami  sportowymi.  Dyrektor  szkoły  powinien  zabezpieczyć  potrzeby 
szkoły a pozostałe  zespoły sportowe powinny mieć swój sprzęt lub w porozumieniu 
z  dyrektorem,  korzystać  ze  sprzętu  szkolnego.  Dyrektor  nie  tylko  ma  na  celu 
doposażanie sal. Należałoby sprawdzić, jak jest sformułowana umowa na korzystanie 
z sal.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  wszystkie  sale  mamy  zmodernizowane,  możemy 
przekazać wnioski z komisji  do  dyrektora szkoły  ale  i tak dyrektor zadecyduje 
o zakupie wyposażenia. 

Komisja  Bezpieczeństwa  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  25.03.2015  r. 
pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy 
gminy  Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.,  w głosowaniu: za- 10, 
przeciw- 0, wstrzymało się- 0.

Ad  5 ) Analiza materiałów na sesję.
Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

ad a) projektu  uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030;
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, zmiany wiążą się z najważniejszym zadaniem pla-
nowanym  tj. modernizacją  ul. Kościuszki. Rozpoczęcie  tego zadanie jest  planowa-
ne na ten rok a jego zakończenie na  następny rok i to musi być wpisane  w WPF po-
nieważ jest to zaciągniecie zobowiązania na rok 2016. 

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu  Turystyki  i  Promocji   w  dniu  25.03.2015  r.  
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  Za-  10,  przeciw-0,  
wstrzymało się-0.
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ad b) projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok;
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił  członkom komisji najważniejsze zmiany budżeto-
we, jakie  zostały ujęte w projekcie uchwały. Do nich należy m.in.  zabezpieczenie 
środków  finansowych  na  program  nisko  emisyjny.  Stwierdził,  że  taki  program 
będzie potrzebny w momencie składania wniosku o termomodernizację z Funduszu 
Ochrony Środowiska. Dalej dodał, dalszą znaczną kwotą jest kwota na dożywianie. 
Poprzednio gmina otrzymywała od Wojewody  kwotę rzędu 1 mln 600 tys zł, a w tym 
roku 380 tys zł, jest to poważne załamanie całego programu i w ślad za tym gmina 
zobowiązuje się zgodnie z uchwałą   do  pokrycia  40%   brakującej kwoty. Po anali-
zie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, likwiduje się kasę w  referacie Gospodarki 
Mieszkaniowej przy ul. Żeromskiego- nie jest w pełnym zakresie potrzebna. Ponadto 
przenosi się  referat  Gospodarki  Mieszkaniowej  do budynku Urzędu, to umożliwi 
zniwelowanie  kosztów, które ponosi się obecnie i pozwoli na lepsze funkcjonowanie 
Urzędu.  Dalej  dodał,  że  będzie też propozycja  na sesji,  o  zwiększenie  środków 
finansowych na remont pomostów na nowej plaży aby przygotować się do sezonu 
letniego.  Wyjaśnił  też sprawę  parkingów przy boisku na OSIR,  stwierdził,  że  są 
wykonane  dwa  miejsca parkingowe, nie są w polbruku lecz tylko   utwardzone 
gruzem w miejscu gdzie kiedyś była  stara kasa. Wyjaśnił też sprawę  środków na 
promocję i  temat modernizacji  boiska przy SP 2. 

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad c) projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad d) projektu  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad e) projektu  uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu 
wielkopolskiemu;

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu  Turystyki  i  Promocji   w  dniu  25.03.2015  r.  
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  głosowaniu:  Za-  10,  przeciw-0,  
wstrzymało się-0.

ad f) projektu  uchwały  w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy 
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Trzcianka;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad g) projektu  uchwały  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków pobieranych w for-
mie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw w gminie Trzcianka, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r. pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad h) projektu  uchwały  w sprawie obciążenia nieodpłatną służebnością grunto-
wą działek nr 1939/13 i 1941/12 w Trzciance;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
ad i)  projektu uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień 
10 maja 2015 r.

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji  w dniu 25.03.2015 r.  pozytyw-
nie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: Za- 10, przeciw-0, wstrzymało się-
0.
Ad 6 ) Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący komisji poinformował członków komisji, że wpłynęły do Komisji 
następujące pisma:
1) pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 24.03. 2015 r. dot. likwidacji połączenia kolejo-
wego Krzyż Wlkp.- Piła,
2) sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Trzciance w miesiącu lutym 2015 r.,
3)  pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki o wypracowanie  stanowiska 
w  zakresie  przedmiotu  działania Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Pro-
mocji, ze zwróceniem uwagi na tematy: bezpieczeństwo, sport, turystyka i promocja.
Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z ww. pismami. 

Ad 7 ) Wnioski komisji.
Radny A. Jaworski zaproponował wniosek o umieszczenie pod tablicami miejscowo-
ści  Trzcianka   przy   wszystkich  drogach  wlotowych do miasta,  tablic  z  napisem 
” miasto monitorowane”.   Pozostali  członkowie komisji,  poparli  wniosek radnego 
A. Jaworskiego.
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Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji wnioskuje o umieszczenie 
pod  tablicami  miejscowości  Trzcianka  przy  wszystkich  drogach  wlotowych  do 
miasta,  tablic  z napisem  ”miasto monitorowane”.

Radny K. Jaworski wnioskuje o  uzupełnienie w sprawozdaniu z realizacji Progra-
mu Współpracy  gminy Trzcianka  z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.  o taką rubry-
kę:  o  ile dane organizacje wnioskowały w konkursie, z uwagi, że na tej  podstawie 
będzie  można  stwierdzić,  czy  potrzeby  są  większe,  czy  nie,  bo  na  razie  nie  ma 
podstaw ku temu aby wnioskować o więcej pieniędzy   oraz w pkt. 6 określającym 
rodzaje współpracy-  przywrócić rodzaj współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
umożliwiającymi dostęp do lokali  gminnych.

Burmistrz K. Czarnecki zapytał, jak to rozumieć ten dostęp do lokali gminnych?

Radny K. Jaworski wyjaśnił, każda gmina może na wniosek organizacji pozarządo-
wych  wynająć bezpłatnie  lub udostępnić jakiś lokal na prowadzenie  działalności.

Radny W. Bala dodał, na ul. Żeromskiego był taki wolny lokal, jaka jest teraz wola 
działania gminy.

Burmistrz K. Czarnecki  dodał, podjęto uchwałę  o udostępnienie tego obiektu, to 
miało być  na przedszkole  dla Klubu „Skrzat”  przy ul. Żeromskiego, te panie  chcia-
ły złożyć wniosek o środki unijne  i  rozbudować przedszkole  a okazało się, że nie 
dały rady i nie zrobiły do 1 marca i umowa została wypowiedz-ona przez gminę i w 
ślad za tym  jest jeszcze kwestia  okresu udostępnienia tego obiektu, bo jeżeli do 3 lat  
to możemy w formie zaczadzenia a  powyżej 3 lat  trzeba uchwałą rady miejskiej 
podjąć jak i też określić  w zarządzeniu pułap, co jest np. określone  dzierżawa  jest  
stawką zwykłą dla jednostek oświatowych a tutaj trzeba by  dostosować nazwę np. 
kulturalno- społeczne i wprowadzić w zarządzenie i w ślad za tym, żeby ta   jednost-
ka, która zostanie udostępniona nie musiała odprowadzać pełnej odpłatności takiej 
jak za wynajęcie pomieszczeń.

Radny K. Jaworski  dodał, on nie mówi o konkretnym przypadku, z gminą współpra-
cują jak najbardziej i takiego zapisu nie ma natomiast do jakiejś organizacji.

Burmistrz K. Czarnecki  dodał, ponoć ma być baza PCT. Dalej poprosił  aby do tego 
tematu ostrożniej podchodzić ponieważ  pan Wichniarz jest na terenach Agencji Nie-
ruchomości Rolnej nie gminy  i jeżeli taka baza powstanie i będzie liczyła,że gmina 
da jakiekolwiek wsparcie- gmina nie da. Natomiast jest też część terenu na Starej Pla-
ży, która należy do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Radny Ł.  Walkowiak poruszył  też temat  dostępu do pomieszczeń na terenie PKP 
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i PKS  dla osób niepełnosprawnych. 

Burmistrz  K.  Czarnecki   poinformował,  że  prawdopodobnie  następna  sesja  Rady 
Miejskiej Trzcianki odbędzie się  30.04.2015 r. w Łomnicy lub w Pokrzywnie ale 
z  uwagi  na  wyjazd do Dusznik wielu radnych,  porozmawia  z  Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Trzcianki o  zmianie terminu sesji.

Ad 8 )   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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