
P r o t o k ó ł Nr 17/16

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi z 24 lutego 2016 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1100 do godz. 1345. 

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Agnieszka Ciemachowska Kierownik referatu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie  komisji  otworzył  Przewodniczący  Komisji  pan  Wincenty  Kilian 
witając wszystkich obecnych, Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego, 
Kierownika referatu panią A. Ciemachowską.

Ad 2) Przedstawienie porządku posiedzenia. 
Porządek  posiedzenia  radni  otrzymali  wraz  z  zaproszeniem  na  posiedzenie. 
Przewodniczący Komisji zaproponował skreślić punkt 2 porządku posiedzenia: 
Przyjecie  protokołu  nr  15/16  z  2  lutego  2016  r.  Protokół  był  przyjęty  na 
poprzednim posiedzeniu. 
Radni  nie  mieli  uwag.  Poprawka  do  porządku  obrad  została  przyjęta 
jednogłośnie. Głosowało 9 radnych.   
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka za 2015 rok.
4. Analiza realizacji  uchwały dot.  utrzymania czystości  i  porządku na terenie 

gminy Trzcianka. 
5. Analiza materiałów na najbliższą sesję zaplanowaną na 25 lutego 2016 r. 

6.Pismo  St.  Krawczyka  dot.  podjęcia  uchwały  w  sprawie  wpisania  norki 

amerykańskiej  na  listę  gatunków  obcych  oraz  zaostrzenia  przepisów  przy 
zakładaniu ferm norki amerykańskiej. 

7. Sprawy różne.



8. Wnioski komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3) Informacja z realizacji  programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka za 2015 
rok.
Pismem Burmistrza  Trzcianki  z  24.02.2016 r.  Komisja  otrzymała  informację 
dot. realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Realizację  programu  opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka za 2015 rok omówiła pani  
A. Ciemachowska. 
W toku dyskusji głos zabrali między innymi:

Radna J. Durejko zwróciła się z pytaniem czy kwoty zapisane do realizacji na 
2015 r. były wystarczające. 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że środki były wystarczające niemniej, jeżeli 
byłoby więcej, zawsze można je zagospodarować. W ubiegłym roku, w związku 
z dużym zainteresowaniem sterylizacją, zwiększono na ten cel środki. 
Następnie  odpowiedziała  radnemu  A.  Hałuszce  na  pytanie  dotyczące 
ankietyzacji,  że  głównie  były  one  rozprowadzane  na  sołectwach  poprzez 
sołtysów. Zawierały informacje niewiążące i niezwiązane z podatkiem od psów, 
gdyż  rolnicy  są  zwolnieni  z  podatku  od  psów,  natomiast  nie  wiedzą  
o obowiązku ich rejestracji. 

Przewodniczący  Komisji  W.  Kilian  sugerował,  że  dobrze  byłoby  pozyskać  
z Lecznic informacje dotyczące ilości zaszczepionych psów. 

W  toku  dyskusji  na  problemem  związanym  ze  zgłaszanymi  potrąceniami 
zwierzyny leśnej, pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że nie ma tu uregulować 
ustawowych,  które  musiałyby  być  objęte  niniejszym  programem.  Ustawa 
reguluje,  kto  ma  zastrzelić  ranne  zwierzę,  aby  ukrócić  jego cierpieniom,  ale 
zawsze  są  z  tym  problemy.  Natomiast,  jeżeli  chodzi  o  bezpańskie  psy  ich 
umieszczenie w schronisku jest weryfikowane przez pracowników Urzędu, tj. A. 
Ciemachowską i J. Kowalskiego, którzy najpierw sprawdzają czy dany pies nie 
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ma właściciela,  a  dopiero  potem jest  decyzja  o  umieszczeniu  w  schronisku. 
Generalnie zgłoszenia o bezpańskich psach przyjmowane są przez Komisariat 
Policji i PSP. 

Radny  A.  Hałuszka  sugerował,  aby  na  tablicach  w  sołectwach  było 
umieszczanych jak najwięcej informacji, np. takich jak obowiązek czipowania 
psów,  możliwości  sterylizacji  i  wszelkie  inne informacje,  z  których mogliby 
skorzystać mieszkańcy. 
Radny A. Hałuszka pytał  również jak w miastach takich jak Piła,  gdzie  jest 
monitoring, radzą sobie ze zwierzętami dziko żyjącymi? 

Pani A. Ciemachowska odpowiedziała, że w dużych miastach najczęściej są to 
jednostki  utworzone przy Strażach Miejskich,  współpracujące  z  Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii. 
Odpowiadając na pytanie radnej J. Durejko wyjaśniła, że w programach opieki 
nad  zwierzętami  bezdomnymi  są  przyjmowane  kwoty  wynikające  
z uchwalanych budżetów gminy, natomiast zdarzają się przesunięcia zgodnie  
z potrzebami. 

Ad 4) Analiza realizacji uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Trzcianka. 
Pismem Burmistrza Trzcianki z 24.02.2016 r. Komisja otrzymała sprawozdanie 
z  realizacji  uchwał  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminach 
podjętych  w  2015  r.  Informacja  stanowi  załącznik  do  protokołu.  Pani  
A. Ciemachowska omówiła ww. sprawozdanie. 

W  toku  dyskusji  nad  koniecznością  uregulowania  opłat  od  nieruchomości 
niezamieszkałych, radny Z. Czarny poruszył problem wnoszenia opat za odpady 
komunalne  przez  działkowców,  co  wiąże  się  z  koniecznością  podnoszenia 
opłaty  z  tytułu  użytkowania  ogrodów  działkowych,  a  na  co  nie  ma  zgody 
działkowców. 

Przewodniczący  Komisji  podsumował,  że  uchwały,  związane  z  gospodarką 
komunalną w zakresie odpadów w gminie Trzcianka, funkcjonuje prawidłowo, 
nie ma skarg i konieczności zmieniania zasad. 

Ad 5) Analiza materiałów na najbliższą sesję zaplanowaną na 25 lutego 2016 r. 
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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.  

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że to kolejna uchwała tego typu, co roku są 
podejmowane podobne.  Są osoby, które  skorzystały z funduszu na usuniecie 
azbestu  ze  swoich  posesji,  a  zadanie  jest  realizowane  wspólnie  
z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.

Radni  nie  mieli  uwag.  Projekt  uchwały  zaopiniowano  pozytywnie  
w głosowaniu: za 9, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

2. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  województwu 
wielkopolskiemu.   

Burmistrz Trzcianki K. Czarnecki omówił zakres realizacji inwestycji. 
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. 
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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 
naliczanej amortyzacji, którą należy wliczyć w te opłaty. Stwierdził, że czasami 
jest  problem,  gdyż  buduje  się  sieć  wodociągów,  jak  np.  wodociąg  Rudka-
Runowo,  którego  kosz  wyniósł  ok.  800.000  zł,  a  podłączyło  się  
4 użytkowników. 

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.  

Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  że  Program  został  opracowany  na 
doświadczeniu z poprzednich lat, trochę zmieniono zapisy, ale niemniej zawarto 
te  same  intencje.  Zrezygnowano  jedynie  z  przeprowadzania  konkursu,  gdyż 
będą one organizowane, co dwa lata, aby zmieniały się grupy uczestników. 
Komisja nie miała uwag. 
Komisja  wyraziła  opinię  pozytywną  w  głosowaniu:  za  9,  przeciwko  0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  dobiegły  uzgodnienia  
z  Nadleśnictwem odnośnie  zamiany  nieruchomości,  która  obejmuje  teren  na 
poszerzenie cmentarza komunalnego w Trzciance. 

Komisja  wyraziła  opinię  pozytywną  w  głosowaniu:  za  9,  przeciwko  0, 
wstrzymujących 0. 
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Ad 6) Pismo St. Krawczyka dot. podjęcia uchwały w sprawie wpisania norki 
amerykańskiej  na  listę  gatunków  obcych  oraz  zaostrzenia  przepisów  przy 
zakładaniu ferm norki amerykańskiej. 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  że stan prawny na dzień dzisiejszy się nie 
zmienił, ale nastąpiły zmiany kadrowe w Ministerstwie Ochrony Środowiska  
i Ministerstwie Rolnictwa, w związku z tym ponownie przekazano poprzednie 
stanowisko rady celem analizy i ewentualnego wpisani norki na listę gatunków 
obcych  i  zaostrzenie  przepisów  związanych  z  zakładaniem  ferm  norki 
amerykańskiej. 

Ad 7) Sprawy różne.

1) Komisja  zapoznała  się  z  pismem Przewodniczącego  Komisji  W.  Kiliana 

skierowanym  do  Burmistrza  Trzcianki  w  dniu  17.02.2016  r.  w  sprawie 
przygotowania  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  z  2009  r.  w 
sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania  na okres dłuższy niż  3 lata 
szczególnie w zakresie dopisania § 16 o treści wskazanej w piśmie. 

Po krótkiej dyskusji ustalono, że komisja w tej sprawie spotka się z prawnikiem 
Urzędu Miejskiego Trzcianki i merytorycznymi pracownikami Urzędu celem 
dopracowania projektu uchwały. 

2) Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Spółki Wodno-
Melioracyjnej Mariusza Łuczaka z 22.02.2016 r. w sprawie pisma ROL. 
6343.7.2015.JK z dnia 27 listopada 2015 r. 

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i wnioskuje do Burmistrza Trzcianki 
o rozpatrzenia możliwości przeznaczenia środków na wnioskowany cel. 
Powyższe przyjęto w głosowaniu jednogłośnym Głosowało 9 radnych. 

Ad 8) Wnioski komisji.

Radny  R.  Wilant  wnioskuje  o  ograniczenie  możliwości  korzystania  z  ulicy 
Stodolnej  w  Białej  przez  ciężki  sprzęt  (może  ograniczyc  znakami 
dopuszczającymi pojazdy o okreslonej nośności).
Wnioskował,  aby  zabezpieczyć  rozsypujacy  się  fragment  chodnika  w  Białej 
przy cmentarzu. 
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Ad 9) Zamknięcie posiedzenia.

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

  Protokolant Przewodniczący Komisji 

      Marzena Domagała        Wincenty Kilian
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