
P r o t o k ó ł  Nr 7/15

z posiedzenia Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi z 1 czerwca 2015 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  USC  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1500.  

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,   
2) pani Grażyna Zozula Zastępca Burmistrza Trzcianki,
3) pani Bożena Niedzwiecka Skarbnik Gminy,
4) pan Witold Putyrski Kierownik Referatu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Wincenty Kilian. 
Następnie zaproponował, poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/15 z 22.04.2015 r.
3. Stan dróg gminnym po sezonie zimowym. 
4. Przegląd placów zabaw, sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie 

gminy Trzcianka. 
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy wniesione do komisji.
7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Radni nie mieli uwag. Porządek przyjęto przez aklamację.

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu nr 6/15 z 22.04.2015 r.
Protokół nr 6/15 z 22.04.2015 r. zatwierdzono w głosowaniu: za 8, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 3)   Stan dróg gminnym po sezonie zimowym. 
Radnym rozdano pismo Urzędu Miejskiego Trzcianki z 29.05.2015 r.  – stan 
dróg po sezonie zimowym, jak w załączniku do protokołu.
Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby odnieść się w tym momencie do 
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wniosku komisji  dot.  zakupu równiarki  do profilowania  dróg gminnych,  aby 
zwiększyć ilość wykonywanych prac i poprawić jakość.  

Pan  W.  Putyrski  poinformował,  że  Burmistrz  odniósł  się  pozytywnie  do  tej 
propozycji  i  zmierza do rozwiązania problemu poprzez zakup równiarki oraz 
znalezienia  jednostki,  która  przyjęłaby  ją  na  stan  i  wykonywałaby  usługi  na 
terenie  gminy.  Wzięto  pod  uwagę  dwie  jednostki  funkcjonujące  na  terenie 
gminy: Kombud i ZIK. Możliwość zlecania spółce zadań własnych gminy jest 
tylko wtedy, kiedy jest to zapisane w akcie założycielskim, dlatego należałoby 
umowę spółki zmienić i zapisać zadania w zakresie utrzymania dróg. Wówczas 
gmina  może  zakupić  równiarkę  i  przekazywać  spółce  środki  na  utrzymanie 
dróg. 
Pani G. Zozula potwierdziła, że Burmistrz rozmawiał z Prezesem ZIK i Radą 
Nadzorczą i są nawet zadowoleni z takiego obrotu sprawy i najprawdopodobniej 
w przyszłym roku będzie temat sfinalizowany. 
Dodała, że są rozważane różne formy, niekoniecznie zakup z budżetu, ale może 
w formie leasingu, a może inna forma, a na razie prowadzone są rozmowy,  
o wyniku, których zostaną radni poinformowani. 

Radna J. Durejko prosiła o informację nt. realizacji drogi w Rychliku. 

Pan  W.  Putyrski  poinformował,  że  będzie  realizowane  powierzchniowe 
utrwalenie drogi już na naprawionej podbudowie z likwidacją korzeni. Jest to 
zadanie aktualne na ten rok, na ile starczy środków. 

Ad 4) Przegląd placów zabaw, sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie 
gminy Trzcianka. 
W  związku  z  tym,  że  Przewodniczący  komisji  otrzymał,  krótko  przed 
posiedzeniem komisji,  pismo  Kierownika  Referatu  Budynków Komunalnych 
RBK.2510.62.2015.BM  wraz  z  protokołami  z  przeglądów  placów  zabaw  
i  budynków remiz  OSP,  natomiast,  z  uwagi  na  niedokończenie  kontroli,  nie 
otrzymał protokołów z przeglądów sal wiejskich, zaproponował temat przesunąć 
na kolejne posiedzenie. 
Członkowie komisji przyjęli propozycję przez aklamację. 

Radny R. Wilant poinformował radnych o prowadzonym remoncie remizy OSP 
w Białej, pozytywnie oceniając jakość wykonywanych prac. 
Ad 5) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
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Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  im.  Kazimiery  Iłłakowiczówny  
w Trzciance.

Pani  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła  powody  powstania  wyniku  ujemnego  
w jednostkach kultury stwierdzając, że instytucje kultury utrzymują się z dotacji, 
które otrzymują z gminy, niewielkich dochodów własnych, a wynik finansowy 
ujemny  wynika  z  tego,  że  pochodne  od  wynagrodzeń  odprowadzane  są  
w kolejnym miesiącu i za grudzień odprowadzane są w styczniu. We wszystkich 
jednostkach kultury można zaciągnąć takie zobowiązania. Ponadto przychodzą 
faktury w styczniu za energię, ogrzewanie, które muszą być ujęte w kosztach. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance.

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wnosząc uwag. 

d) Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów 
zgłoszonych na ławników.

Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  opiniując  pozytywnie  
 w głosowaniu jednogłośnym. Głosowało 8 radnych. 

e) Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.

Komisja wnioskuje o zmianę zapisu w § 1 pkt 4 zmieniając zapis: „do parkingu 
przy ogródkach działkowych” na zapis „do garaży”. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały z poprawką jednogłośnie pozytywnie. 
Głosowało 8 radnych. 

f) Projekt  uchwały  w sprawie  wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej 
kontroli  wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi  Biernatowo,  Runowo  
i Pokrzywno.
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Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  opiniując  pozytywnie  
w głosowaniu jednogłośnym. Głosowało 8 radnych.

 Ad 6) Sprawy wniesione do komisji. 
1) Komisja  otrzymała  pismo  Burmistrza  Trzcianki  RPI.7014.2.2014.RZ  

z  27.05.2015 r.  dot.  projektu  wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 
2016-2023. Kserokopia w załączeniu. 

Komisja w tej sprawie wyrazi swoje stanowisko na kolejnym posiedzeniu. 
Pani  G.  Zozula  dodała,  że  Burmistrz  proponuje  zadania,  jakie  uważa  za 
potrzebne w gminie, jest to materiał do przemyśleń i doprecyzowania, jest czas 
do analiz i uszczegółowiana. 

2) Komisja  zapoznała  się  z  pismem  mieszkańców  Osińca  15,16  i  17  
z 25.05.2015 r. w sprawie założenia oświetlenia przy ich posesjach. 

Pan R. Wilant, w imieniu mieszkańców Osińca wyjaśnił, że mieszkańcy trzech 
posesji proszą o zainstalowanie jednej lampy. Na środku jest słup, na którym 
możnaby  zamontować  lampę  z  czujnikiem  i  miernikiem.  Rosnące  drzewa 
powodują dodatkowe zaciemnienie i lampa dla bezpieczeństwa jest ta potrzebna. 

Następnie pani G. Zozula Zastępca Burmistrza odczytała odpowiedź Burmistrza 
Trzcianki z 1.06.2015 r. RPI.7010.12.2015.RZ, jak w załączonej kserokopii. 
Komisja przychyliła się do propozycji Burmistrza, tj. rozpatrzenie wniosku przy 
konstrukcji budżetu na 2016 rok.  

Ad 7) Wnioski komisji.

1) Komisja ponawia wniosek nr 9 z 24.02.2015 r. dot. przycinki zwisających 
gałęzi na lampach ul. Broniewskiego. 

2) Komisja ponawia wniosek nr 17 z 24.02.2015 r. dot. realizacji wodociągu 
do posesji Kępa 23 (Leśny dworek).

3) Komisja  prosi  o  dalsze  działania  celem  uporządkowania  terenu 
położonego przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Ogrodowej (wniosek nr 20 
z 23.03.2015) polegające na wycince krzewów, przesunięciu gruzu oraz 
ustawieniu tabliczki „zakaz wysypywania śmieci”. 

4) Radny R. Wilant wnioskuje o:
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- przycinkę gałęzi drzew (klony) zwisające nad drogą ul.  Gorzelniana  
w Białej,
- naprawić lampę na słupie w Białej skrzyżowanie ul. Parkowej-22 Lipca. 

5) Radny  A.  Moszyński  wnioskuje,  aby  przy  konstruowaniu  budżetu  na 
2016 rok uwzględnić środki w budżecie, np. promocji, na wnoszenie opłat 
do ZAiKS, opłacanych przez sołectwa, przy organizacji imprez i festynów 
na wsiach. 

6) Komisja wnioskuje o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych oraz 
skierowanie takiej prośby do zarządy dróg powiatowych.  

7) Komisja  prosi  o  informację,  jakie  działania  podjęto  w  związku  
z  planowana  oczyszczalnią  ekologiczną  przy  Szkoły  Podstawowej  
w Przyłękach, kiedy może być realizacja? 

8) Radna J.  Durejko wnioskuje o rozpatrzenie  możliwość  budowy boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach. 

9) Komisja  wnioskuje  o  kontynuację  ustawiania  kierunkowskazów  
z numerami posesji na wybudowaniach w gminie. 

10) We współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka ustawić ławeczki przy drodze 

    wzdłuż torów, w kierunku Nowej Wsi. Droga jest często uczęszczana  
przez seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach zajęć sportowych. 

Ad 8) 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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