
P r o t o k ó ł  Nr 7/15

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  
z 21 kwietnia 2015 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  posiedzeń  nr  16  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki w godzinach od 1500 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 Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Adam Prankiewicz. 

Przewodniczący Komisji zaproponował poniższy porządku posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 6/15 z 25.03.2015 r.  
3. Analiza bezpieczeństwa publicznego – sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej 

za 3 lata. 
4. Analiza materiałów na sesję. 
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia. 
Radni nie mieli uwag. Porządek przyjęto przez aklamację.

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu nr 6/15 z 25 marca 2015 r.
Protokół  nr  6/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  9, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad  3) Analiza bezpieczeństwa  publicznego  –  sprawozdanie  z  pracy  Straży 
Miejskiej za 3 lata. 
Członkowie  komisji  otrzymali  w  materiałach  na  posiedzenie  pismo 
SM.0003.1.2015.MR  z  16.04.2015  r.  wraz  z  załączonymi  pismami 
SM.5520.5.1.2014.MR z 5.09.2014 r. i SM.0003.11.2014.MR  z 11.09.2014 r. 



Komendant  Straży  Miejskiej  Trzcianki  pismem  z  dnia  17  kwietnia  2015  r. 
SM.0003.1.2015.MR dosłał wyjaśnienia wraz z nowymi dokumentami. 
Wszystkie dokumenty załączono do niniejszego protokołu. 

Na  wstępie  dyskusji  pan  Mariusz  Rozpłoch  omówił  zakres  działania  Straży 
Miejskiej  Trzcianki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku  
w gminach,  ustawy prawo ochrony środowiska,  ustawy o odpadach,  ustawy  
o  ochronie  zwierząt  oraz  ustawy  o  samorządzie  gminnym  i  aktów  prawa 
miejscowego. Przedstawił informacje zawarte w przygotowanych dla radnych 
informacjach. 
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na najważniejsze sprawy, jakie realizują 
strażnicy  stwierdzając,  że  są  to  głównie  sprawy  związane  ogólnie  
z  „nieczystościami”.  Ponadto  Straż  zajmuje  się  psami,  ochroną  parku  ryb 
słodkowodnych  na  miejscu  oraz  w  przypadku  jakiegoś  zdarzenia  strażnicy 
przeglądają nagrania tego terenu w celu ujawnienia sprawcy zdarzenia. Straż 
zajmuje się również konwojami dokumentów i środków pieniężnych. 

Radny  W.  Walkowiak  zwrócił  uwagę,  że  większość  społeczeństwa  jest 
przekonana,  że  Straż  Miejska  nie  poprawia  bezpieczeństwa,  dlatego  może 
celowe  byłoby  zorganizowanie  spotkania  Komendanta  Straży  ze 
społeczeństwem,  może  pośrednictwem  mediów,  aby  przedstawić  funkcje  
i  zadania,  efektem czego byłaby zmiana  opinii  o  zasadności  funkcjonowania 
Straży. Mieszkańcy mylą, albo nie znają kompetencji strażników.  

M. Rozpłoch stwierdził,  że jedną z funkcji  jest informowanie społeczeństwa  
o zagrożeniach na terenie gminy i to trochę kuleje. Natomiast gmina, zgodnie 
z  ustawą  o  samorządzie  gminnym,  jest  odpowiedzialna  za  porządek  
i bezpieczeństwo publiczne. Przejęcie tych zadań przez Policję byłoby trudne. 
Sprawy związane z konwojem musiałaby realizować firma ochraniarska, za co 
należałoby  płacić.  Straż  Miejska  prowadzi  postępowania  wyjaśniające  
o  mniejszym  ciężarze  zagrożenia,  np.  wandalizm,  a  Policja  postępowania 
poważniejsze, np. związane z narkotykami, przestępstwami itp. 

Pan W. Walkowiak uzupełnił, że byłyby to argumenty, które przemawiałyby za 
pozostawieniem Straży Miejskiej w takim składzie. 



W dalszej dyskusji głos zabrali między innymi radni T. Tomczak, K. Jaworski 
i A. Jaworski. Poruszono tematy związane miedzy innymi z:
-  wykorzystywaniem  w  pracy  Straży  Miejskiej  stażystów  w  sferze 
administracyjnej,
- wielkości środków pieniężnych, jakie muszą być przewożone pod nadzorem 
konwoju, 
-  zadaniami  strażników  wynikających  z  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  
i porządku w gminach, ilości kontroli umów na wywóz nieczystości i dalszych 
działań w przypadku braku takich umów. 
W trakcie dyskusji Burmistrz Trzcianki stwierdził, że Straż Miejska w obecnym 
składzie  wykonuje  zadania  nałożone  na  gminę  w  niezbędnym  zakresie, 
natomiast zwiększenie składu osobowego, aby np. realizować piesze patrole z 
Policją,  jest obecnie niemożliwe ze względów finansowych. 

Kończąc  dyskusję  radny  A.  Jaworski  podkreślił,  że  radni  nie  planują  w
najbliższym czasie likwidacji Straży Miejskiej i nie taki temat był zaplanowany 
na dzisiejsze posiedzenie. 

Ad 4) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata 2015-2030.

Burmistrz Trzcianki zaproponował połączyć dyskusję nad WPI z dyskusją nad 
zmianami  budżetowymi  i  wyjaśnił,  że  prognoza  finansowa  jest  zmieniana  
w celu urealnienia wydatków bieżących, przed dyskusją nad wieloletnim planem 
inwestycyjnym,  aby  radni  znali  faktyczne  możliwości  inwestycyjne  gminy. 
Wiąże się to również ze spłatą kredytów. Zaproponowane kwoty są w miarę 
realne do zrealizowania, chyba że gmina będzie zaskakiwana takimi sprawami 
jak  było  w  przypadku  środków  na  dożywianie,  oświatę,  czy  zmniejszenie 
subwencji wyrównawczej. Zmiany w budżecie dotyczą przesunięć na projekty 
techniczne,  jak  również  zwiększenia  wydatków  na  sprawy  związane  ze 
szkodami robionymi przez bobry, remont zadaszeń stoisk na targowisku, kwota 
30.000  zł  na  remont  elewacji  budynku  Muzeum.  Pozostałe  zmiany  to 
wewnętrzne uszczegółowienia i przeniesienia. 



Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało
 9 radnych. 
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt  uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

c) Projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt  uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych 
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu  sporządzania 
planu finansowego,  dokonywania  zmian  w tym planie  i  ich  zatwierdzania 
zmienionej  uchwałą  Nr  LXVI/502/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25 
września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2013  r.  w  sprawie  określenia  oświatowych 
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł  tych  dochodów  i  ich  przeznaczenia,  sposobu  i  trybu  sporządzania 
planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

e) Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/21/15  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2015  rok, 
zmienionej uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 
2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia  29  stycznia  2015  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.



Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji  urządzeń wodociągowych i  urządzeń kanalizacyjnych na  lata 
2014-2016.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

g)  Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Trzcianki w obrębie geodezyjnym Siedlisko.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

g) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 27 Stycznia.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 

i) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  marca  2014  r.  w  sprawie  konkursu 
„Piękna Wieś” i zasad jego przeprowadzania.

Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie. Głosowało 8 
radnych. 



j)  Projekt  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2001 Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia   29  marca  2001  r.  w  sprawie  udostępnianie 
nieruchomości  komunalnych  w  celu  umieszczania  reklam,  zmienionej 
uchwałą  Nr  XL/274/05 Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  7  lipca  2005  r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/333/2001 Rady Miejskiej  Trzcianki  
z  dnia  29  marca  2001  r.  w  sprawie  udostępnianie  nieruchomości 
komunalnych w celu umieszczania reklam.

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

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji. 
Do komisji nie skierowano żadnych spraw. 

Ad 6) Wnioski komisji.

Komisja  prosi,  w  trybie  pilnym,  z  uwagi  na  częste  zdarzenia  drogowe  na 
skrzyżowaniu  ulic  Staszica,  Matejki  i  Broniewskiego,  skierować  wniosek  
o  rozpatrzenie  możliwości  zwiększenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na 
ww.  skrzyżowaniu  do  Komisji  ds.  Organizacji  i  Zarządzania  Ruchem 
Drogowym.
Komisja proponuje następujące rozwiązanie:

1) Wybudować progi zwalniające na wszystkich czterech drogach 
tworzących skrzyżowanie (przy wjeździe na skrzyżowanie);

2) Wyciąć drzewa ograniczające widoczność – chociażby drugie drzewo 
od skrzyżowania;

3) Ustawić pulsujący znak „Stop” przy wjeździe na skrzyżowanie od 
strony ulicy Matejki;

4) Rozważyć  wprowadzenie  ruchu  jednokierunkowego  na  
ul. Broniewskiego celem zwiększenia bezpieczeństwa, nie tylko przy 
wjeździe na skrzyżowanie, ale i uczęszczających tam dzieci do szkoły. 

Komisja  proponuje  rozważyć  możliwość  zakupu  urządzenia  do  detekcji 
narkotyków  z  funduszy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  jeżeli  będą  możliwości  jeszcze  w  tym  roku,  ewentualnie 
wprowadzić takie zadanie do budżetu na rok 2016. 



Burmistrz  Trzcianki  poinformował  radnych  decyzji  Rady  Pamięci  Walk  
i Męczennictwa  dot. wniosku w sprawie przeniesienia grobów żołnierzy Armii 
Czerwonej pochowanych w mauzoleum na pl. Pocztowym odczytując pismo  
z 10.04.2015 r. stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. 

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


