
P r o t o k ó ł  Nr 8/15

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi  z 19 sierpnia 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1300 do 1530.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Bożena Niedzwiecka Skarbnik Gminy,
4) pani Agnieszka Ciemachowska kierownik referatu UM Trzcianki,
5) pan Marian Patalas kierownik referatu UM Trzcianki,
6) pan Bolesław Mierzwa podinspektor ds. remontów UM Trzcianki. 
7) pan Witold Putyrski kierownik referatu UM Trzcianki,
8) pan Stanisław Krawczyk mieszkaniec Nowej Wsi. 

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 7/15 z 1.06.2015 r.
3. Przegląd placów zabaw, sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie 

gminy Trzcianka. 
4. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2015 r. 
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy wniesione do komisji:

a) pismo  Centralnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  z  24.06.23015  r.  dot. 
wyroku NSA z 6.05.2015 (dot. hodowli norek Wrząca 1),

b) pismo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcianeckiej z 25.06.2015 r. dot. 
parku przy ul. Tetmajera w Trzciance,

c) pismo  Stowarzyszenia  LZS  Korona  Siedlisko  z  6.08.2015  r.  dot. 
sfinansowania zakupu i montażu bramek, 



d) pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  13.08.2015  r.  OR.030.3.1.2015.AM  
w sprawie obsługi organizacyjno-biurowej Rady Miejskiej Trzcianki. 

7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 
Radni  nie  mieli  uwag.  Porządek  przyjęto  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 2) Przyjęcie protokołu nr 7/15 z 1.06.2015 r.
Protokół  nr  7/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  8, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad 3) Przegląd placów zabaw, sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie 
gminy Trzcianka. 
Radni otrzymali materiały:

1) pismo Kierownika referatu BK RBK.2510.62.2015.BM z 1.06.2015 r.  
z  załączonymi  protokołami  z  przeglądów  placów  zabaw  i  kontroli 
okresowych budynków remis OSP w gminie Trzcianka,

2) pismo Kierownika referatu BK RBK.2510.62.2015.BM z 15.06.2015 r.  
z załączonymi protokołami z kontroli okresowych sal wiejskich. 

Przewodniczący  komisji  zaproponował,  w  związku  z  tym,  że  Komisja 
Rewizyjna wnikliwie kontroluje remonty sal wiejskich, aby bardziej skupić się 
na  materiałach  dot.  placów  zabaw  i  remiz  OSP.  Następnie  poprosił 
pracowników Urzędu o krótkie omówienie tych przeglądów. 

Pan  M.  Patalas  kierownik  Referatu  Budynków  Komunalnych  stwierdził,  że 
place zabaw są już kontrolowane od kwietnia,  po zimie.  Objazd odbywa się 
łącznie z wykonawcą, a na miejscu sporządzany jest protokół, w którym ujmuje 
się konieczne prace. W tym roku wydano już wszystkie środki z budżetu, jakie 
były  zaplanowane  na  remonty  placów  zabaw.  Na  najbliższej  sesji,  będą 
zaproponowane przesunięcia na remonty. Przekazano również środki sołtysom 
na malowanie elementów placów zabaw po 400 zł.  
Remizy OSP są utrzymywane dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków OSP. 
Została wyremontowana remiza OSP w Białej, w ubiegłym roku w Nowej Wsi. 
Remiza  w  Niekursku  wymaga  trochę  prac  konserwacyjnych.  Burmistrz  ma 
jakieś plany do remizy OSP w Siedlisku. Remiza w Stobnie jest utrzymywana 
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w  należytym  stanie.  Zlecono  projekt  budowy  nowej  remizy,  przewiduje  on 
wykonanie  garażu  dwuboksowego.  Do  nowego  projektu  budżetu  projektant 
przedstawi wstępne koszty.

Burmistrz K. Czarnecki dodał, że należy pewne sprawy prawnie powyjaśniać. 
Sołectwo Runowo korzysta  z terenu WZDW w Poznaniu.  Stan zaistniały  na 
terenach sołectw może stanowić problem. 

Radny M. Łuczak dodał, że w tej sytuacji właściciel może wystąpić do gminy 
o odszkodowanie za bezprawne korzystanie z ich gruntu. 

Radny  A.  Moszyński  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  sołectwo  może  planować 
środki  na  remonty  placów  zabaw,  jeżeli  plac  zabaw  nie  jest  na  gruncie 
gminnym. 

Pani  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła,  że  na  remont  placu  zabaw  sołectwo  może 
planować,  jak  co  roku  środki.  Jeżeli  będą  jakieś  problemy,  to  plac  zabaw 
zostanie przeniesiony na grunt gminny. 

Radna  J.  Durejko pytała,  jak  w perspektywie  planuje  się  ogrodzenie  placów 
zabaw? 

Pan M. Patalas wyjaśnił,  że generalnie przepisy wymagają,  aby place zabaw 
były ogrodzone, dlatego należałoby dążyć do ich ogrodzenia. 

Pan B.  Mierzwa dodał,  że  place  zabaw winny być ogrodzone,  chociażby  ze 
względu na psy. Średni koszt 1m siatki to 100 zł. Bieżące remonty, tam gdzie 
jest potrzeba, są realizowane. 

Radny R. Wilant zwrócił uwagę, że w remizie w Białej są pęknięcia na ścianach.

Pan B. Mierzwa wyjaśnił, że uszkodzenia te mogą być naprawione w ramach 
gwarancji, udzielonej na 36 miesięcy przez wykonawcę. 

Radna J. Durejko pytała o plany dot. remizy w Siedlisku. 
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że w ubiegłym roku Komendant OSP zwrócił 
się  z  wnioskiem  o  wskazanie  terenu  pod  rozbudowę  remizy,  informując 
jednocześnie,  że  ma firmę,  która zasponsoruje  przebudowę.  Taka zgoda była 
wydana.  Do dziś  nic  się  nie  zadziało.  Zgodnie  z  planami,  w  tym roku  jest 
projektowana, a w przyszłym roku realizowana remiza w Stobnie. Zdecydowano 
o budowie garażu na dwa pojazdy. Strażacy chcą pozyskać drugi pojazd od PSP 
w Trzciance. 

Radny M. Łuczak prosił o wyjaśnienie, kto na dziś ma zapłacić różnicę za drzwi 
do sali wiejskiej w Siedlisku. Wstępna kwota 1.000,00-1.200,00 zł, potem miało 
być to 1.500 zł, a ostatecznie okazało się, że drzwi kosztują 2.300,00 zł. 

Pan B. Mierzwa wyjaśnił, że w ubiegłym roku pani Sołtys E. Sas miała środki 
sołeckie, za które chciała zamówić drzwi. Zgodnie z informacją realizatora p. 
Grzymskiego miały one kosztować 1.500,00 zł. Pani E. Sas miała zabezpieczyć 
brakującą  kwotę  środków  sołeckich.  Zlecenie  było  na  1.070,00  zł,  a  pan 
Grzymski przyniósł fakturę na 2.300,00 zł. Stąd konflikt. 

Pan M. Patalas dodał, że zgodnie z umową pani Sołtys powinna zwrócić panu 
Grzymskiemu 430,00 zł. Taka kwota wynikała ze słownej umowy. 

Podsumowując  dyskusję  Przewodniczący  Komisji  zaproponował,  aby  podjąć 
działania  zmierzające  do  uregulowania  spraw  własnościowych  gruntów,  na 
których znajdują się gminne place zabaw, sale wiejskie, boiska sportowe. 
Komisja przyjęła wniosek w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Komisja  wnioskuje  również  o  zwiększenie  środków  na  budowę  ogrodzeń  
i utrzymanie placów zabaw w budżecie na 2016 rok. 
Komisja przyjęła wniosek w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad 4) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.  

Komisja opracowała projekt planu pracy na II półrocze 2015 r., jak poniżej: 

Sierpień
1. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r. 
2. Przegląd placów zabaw, sal wiejskich, świetlic oraz remiz OSP na terenie 
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gminy Trzcianka – analiza dokumentów przekazanych komisji przez 
Burmistrza Trzcianki. 

3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji. 
5. Wnioski komisji.

Wrzesień
1. Wypracowanie opinii komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023. 
2. Wnioski komisji do projektu budżetu na 2016 r. 
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i realizacja.

Październik
1. Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej. 
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji.

Listopad
1. Spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych 
    w Trzciance. 
2. Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2016 r.  
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i realizacja.

Grudzień
1.  Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2016 r. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r. 
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji.

Komisja  przyjęła  projekt  planu  pracy  koisji  w  głosowaniu  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 
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Ad 4) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030. Kserokopia w załączeniu. 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015  rok. 
Kserokopia w załączeniu.

Na  prośbę  radnej  J.  Durejko,  pani  B.  Niedzwiecka  wyjaśniła,  że  ustawa  
o finansach publicznych określa, ż najpierw uchwała się wieloletnią prognozę 
finansową,  która  jest  podstawą  do  uchwalania  budżetu.  WPF  wskazuje 
wskaźniki,  których nie można przekroczyć,  wskazuje  możliwości  uchwalenia 
wydatków  bieżących  i  wydatków  majątkowych.  Rada  przyjęła  takie 
rozwiązanie, że dyskutuje nad dwoma projektami jednocześnie. 

Następnie  wyjaśniła,  że  WPF  jest  zmieniana  poprzez  wprowadzenie  
w przedsięwzięciach dwóch nowych zadań. Prosiła o skorygowanie błędu w § 1 
pkt 2 zapisu: „w latach 2015-2017” poprawiając na: „w latach 2015-2030” oraz 
błędu w zał. nr 2 str. 19 zapis poz. 1.3.2.1 zmieniając kwotę 1.220.000 zł na 
kwotę 720.000 zł i jednocześnie w wydatkach majątkowych - łączne nakłady 
finansowe kwota 5.335.000 zł.

Dodała, że uchwała upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i których płatności przekraczają rok budżetowy, do 
600.000 zł. Są to wszystkie płatności, a fakturowane są na koniec grudnia przez 
wykonawców,  a  płacone  w  styczniu  (czynsze  do  wspólnot  ok.  50.000  zł, 
kanalizacja,  deszczówka,  wywóz  nieczystości  stałych,  administrowaniem 
cmentarzami,  usługi  opiekuńcze,  odbiór  odpadów komunalnych,  oświetlenie, 
ogrzewanie).  Stwierdziła,  że  przedstawiona  zmiana  WPF  obejmuje  zmiany, 
które  miały  miejsce  od  23  kwietnia  br.,  wprowadzane  w  międzyczasie 
zarządzeniami  Burmistrza  oraz  uchwałami  Rady  i  nie  było  obowiązku 
podejmowania zmiany WPF. 
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Dodała, że wszystko, co znajduje się w WPF na koniec września, musi znaleźć 
się w projekcie budżetu na rok następny. Projekt budżetu opracowywany jest na 
bazie trzeciego kwartału danego roku. 
Pani B. Niedzwiecka kontynuowała, że w załączniku przedsięwzięcia pojawiły 
się zadania:
- proponuje się na lata 2015-2020, po 100.000 zł, na budowę dróg na osiedlach 
domków jednorodzinnych,
-  jest  zmiana  w  inwestycji:  budowa  kanalizacji  deszczowej  na  osiedlu 
Kwiatowym – planowano w tym roku 765.000 zł,  ale  realizacja  inwestycji  
w  tym  roku  zamknie  się  kwotą  115.000  zł,  w  przyszłym  roku  650.000  zł 
zaplanowano do realizacji;
- parking przy ul. W. Ludów ma kosztować 435.000 zł, a w tym roku nakłady 
mają wynieść 35.000 zł, w przyszłym 400.000 zł;
- modernizacja ul. Kościuszki już była zapisana w przedsięwzięciach;
-  przebudowa dróg na os.  Modrzewiowym i  ul.  Lelewela już była zapisana  
w przedsięwzięciach;
-  z  nowych  zadań  rewitalizacja  pl.  Pocztowego,  w  tym  roku  85.000  zł,  
w przyszłym roku 200.000 zł.

Radna J. Durejko pytała o zadanie dot. przeznaczenia środków na budowę dróg 
na  osiedlach  domków  jednorodzinnych,  w  kontekście  realizacji  zadań  na 
terenach wiejskich? Pytała o realizację dróg na osiedlu w Straduniu. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że na ostatnie pytanie może odpowiedzieć, że 
każda  miejscowość  uważa,  że  jest  najważniejsza  i  ma  swoje  potrzeby. 
Mieszkańcy kupują działki od osób prywatnych, gmina musi  wykupić drogi  
i jeszcze dozbroić teren. Zapis dot. budowy dróg na osiedlach jednorodzinnych, 
nie  będzie  wpływał  bezpośrednio  na  zadania  realizowane  w  ciągu  roku  
w  zakresie  dróg.   Są  pewne  zobowiązania,  które  należałoby  zakończyć 
rozstrzygając przetarg, aby znać wolne kwoty na inwestycje w przyszłym roku. 
Jest  to  związane  z  realizacją  ul.  Kościuszki  i  budową  parkingu  miedzy  
ul.  Kościuszki  i  ul.  Wiosny  Ludów.  Kolejne  zadanie  związane  jest  
z  porozumieniem  pomiędzy  gminą  Trzcianka  a  Spółdzielnią  Lokatorsko-
Własnościową w Trzciance, która wykonuje, na rzecz gminy, utwardzenie dróg 
na osiedlu Poniatowskiego. Spółdzielnia mogłaby zwrócić się,  po wykonaniu 
prac,  o  zwrot kosztów. Pozostaną  dwa odcinki,  które  winny być utwardzone 
przez gminę, gdyż służą mieszkańcom gminy. To zobowiązanie daje szansę do 
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roku 2020 utwardzić wszystkie drogi na tym osiedlu. Stąd kwoty w WPF, jako 
gwarancja, że zadanie to będzie sukcesywne realizowane. Jeżeli chodzi o osiedle 
Kwiatowe, tylko część osiedla ma możliwość odprowadzenia wód deszczowych, 
natomiast  pozostała  część  osiedla  nie  ma  gdzie  odprowadzić  wody 
powierzchniowe.  Trzeba  wybudować  sieć  kanalizacji  deszczowej.  Były 
problemy związane z umieszczeniem separatora,  który powinien znaleźć się  
w miejscu, gdzie grunty były sprzedane, stąd należało wykupić część terenu, na 
którym  wybudowano  separator,  aby  były  możliwości  odprowadzenia  wód 
deszczowych  z  tego  miejsca.  Aby  realizować  osiedle,  trzeba  najpierw 
wybudować  całą  infrastrukturę  kanalizacji  deszczowej.  Zadanie  nie  będzie 
kosztowało 300.000 zł,  a  700.000 zł.  W przyszłym roku planuje  się budowę 
sieci, aby w kolejnych latach móc budować dalszą infrastrukturę. 

Pani B. Niedzwiecka poinformowała, że na sesji Rady Burmistrz zaproponuje, 
do projektu zmiany budżetu na 2015 r., wprowadzenie dodatkowo, po stronie 
wydatków  15.000  zł,  na  stworzenie  koncepcji-projektu  zagospodarowania 
terenu za  Gimnazjum Nr  1,  która  powstanie  w wyniku ogłoszenia  konkursu 
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. Gmina będzie mogła 
wybrać  koncepcję  ze  zgłoszonych  do  konkursu.  Na  ten  cel  przeznaczy  się 
środki:  5.984,00  zł  z  opiekuna  rodzinnego,  1.986,00  zł  opłaty  produktowej, 
odszkodowanie  ze  zniszczone  makiety  ryb  1.591,00  zł  i  z  rezerwy  ogólnej 
5.437,98 zł. 

Radny Z. Czarny zwrócił uwagę na temat zagospodarowania pl. Sienkiewicza. 
Jego zdaniem są tam wykonane chodniki i tylko jedno drzewo należy usunąć. 
Mieszkańcy mają propozycję, aby usunąć drzewo kasztan, przenieść krzyż do 
parku na pl. Sienkiewicza. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  jest  opracowana  koncepcja 
zagospodarowania tego terenu. Remont obejmuje budowę drogi i chodnika przy 
barze „Alicja”, chodnika w kierunku chodnika ul. Staszica, oraz chodnika przy 
stojących  tam  figurach  w  formie  łuku  wraz  z  oświetleniem  figur, 
zagospodarowanie  całego  skweru  zielenią,  dodatkowe  miejsca  parkingowe. 
Prace planuje się  zakończyć do 18 października,  kiedy to  odbędzie się  duża 
uroczystość  św.  Huberta.  Będzie  wielu  gości  z  zewnątrz.  Jeżeli  chodzi  
o kasztana, to musi być podjęta procedura zniesienia oznaczenia tego drzewa, 
jako pomnik przyrody. Taka procedura została wszczęta. 
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Pan  Witold  Putyrski,  kierownik  referatu  UM  Trzcianki,  omówił  koncepcje 
zagospodarowania  pl.  Sienkiewicza,  przedstawiając  zakres  prac,  które  będą 
wykonane. 

Radna  J.  Durejko  zwróciła  uwagę,  że  tak  powoli,  po  upiększeniu  miasta, 
należałoby zacząć inwestować na wsiach. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  komisji  porosił  o  wyrażenie  opinii  
w formie głosowania. 
Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2015 rok  został 
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
gminy  Trzcianka  na  lata  2015-2030,  komisja  nie  wyrażała  opinii  w  formie 
głosowania. 

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. Kserokopia w załączeniu.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Burmistrz Trzcianki poinformował, że zgodnie z procedurami, został powołany 
zespół, który zaopiniował kandydatów na ławników wskazanych przez Prezesa 
Sądu. Zespół zaopiniował wskazanych kandydatów pozytywnie.

3. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzo-
nej  kontroli  wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi  Niekursko  
i Siedlisko. Kserokopia w załączeniu.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

Radna J. Durejko – przewodnicząca komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że wnioski 
są podobne do wniosków przyjętych z wcześniejszej kontroli. Zdaniem komisji 
na etapie przygotowań założeń, koncepcji powinny być uzgodnienia z sołtysami, 
większy nadzór inwestorski oraz poprawić jakość wykonywanych robót. robót. 

Radni nie mieli innych uwag. 
4.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  sołectw  gminy  Trzcianka  do 

programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  –  2020”. Kserokopia  
w załączeniu.
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Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił,  że uchwała jest  niezbędna do wystąpienia  
o środki na realizację zadań przez wskazane sołectwa. 

Radna J. Durejko zwróciła się z pytaniem czy Przyłęki miałyby jakąś szansę 
pozyskania środków? Czy temat działek został wyjaśniony?

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że działka przed szkołą jest własnością gminy. 
Działka  jest  zarośnięta,  a  ze  względu  na  jej  położenie  jest  niemożliwe 
umiejscowienie tam placu zabaw. 

Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii  poprzez  głosowanie. 
Projekt  uchwały  zaopiniowany  pozytywnie  w  głosowaniu:  za  8,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania z powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Kserokopia w załączeniu.

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii 
poprzez głosowanie. Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

6. Projekt uchwały w sprawie skargi na uchwałę Nr X/78/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza  Trzcianki. Kserokopia w załączeniu.

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii 
poprzez głosowanie. Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2015 r. Kserokopia w załączeniu.

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii 
poprzez głosowanie. Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
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8. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Kserokopia 
w załączeniu. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  poprzednia  Rada  Miejska  budynek  ten 
przekazała na działalność statutową Spółdzielni Biscam. Były plany pozyskania 
środków  unijnych  na  remont  obiektu  i  działalność  statutową.  Niestety  nie 
przystąpiono do konkursu, Panie z tej Spółdzielni nie spełniły warunków, nie 
otrzymały  środków  i  dlatego  zrezygnowały  z  dzierżawy  budynku. 
Stowarzyszenie T.A.D.E.K zwróciło się z prośba do gminy, o przekazanie im 
budynku, celem zaadaptowania na siedzibę kilku Stowarzyszeń. Stowarzyszenie 
chce utrzymywać ten obiekt we własnym zakresie, wyremontować i stworzyć 
siedzibę, dla innych stowarzyszeń działających na terenie gminy Trzcianka. 

Radna  J.  Durejko  sugerowała,  aby  przemyśleć  sprawę  umieszczenia  tam 
magazynu dla Hospicjum. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  odpowiedział,  że  Stowarzyszenie  jest  otwarte  na 
współpracę  i  jeżeli  Hospicjum  będzie  chciało  podjąć  tę  współpracę  to 
oczywiście może. Stowarzyszeniu Hospicjum został zaproponowany lokal na  
ul. Kościuszki. Jeżeli go zaakceptują, to zostanie im przekazany. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  wyrażenie  opinii 
poprzez głosowanie. Projekt uchwały zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 
za 8, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Ad  6a)  Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Centralnej  Dyrekcji  Ochrony 
Środowiska z 24.06.23015 r. dot. wyroku NSA z 6.05.2015 (dot. hodowli norek 
Wrząca 1). Pismo w załączeniu. 

Pani A. Ciemachowska uzupełniła, że Straż Miejska była sprawdzić i hodowla 
we Wrzącej była prowadzona i takie informacje zostały przekazane do Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.  Gmina nie jest odpowiedzialna za realizację wyroku. 
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Radna J. Durejko stwierdziła, że jest nadzieja, że zamknięcie hodowli norek we 
Wrzącej uniemożliwi powstanie fermy w Nowej Wsi, bo jednym z warunków 
wydania pozwolenia był wywóz nieczystości z Nowej Wsi do Wrzącej. 
Radna zwróciła się z pytaniem, kto będzie strażnikiem wykonani tego wyroku?

Pani A. Ciemachowska odpowiedziała, że do kontroli przedsiębiorców, a należą 
do  nich  również  rolnicy,  władny  jest  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony 
Środowiska. 

Ad 6b) Komisja  zapoznała  się  z  pismem Stowarzyszenia  Miłośników Ziemi 
Trzcianeckiej z 25.06.2015 r. dot. parku przy ul. Tetmajera w Trzciance. Pismo 
w załączeniu.

Pan K. Czarnecki Burmistrz Trzcianki wyjaśnił, że w dniu wczorajszym odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia, Nadleśnictwa i pracowników 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. Jest to teren Lasów Państwowych, a park znajduje 
się  w  rejestrze  zabytków,  a  więc  wszystkie  prace  muszą  być  uzgodnione  
z Konserwatorem Zabytków. Teren jest zarośnięty, a ponadto należałoby cały 
czas ponosić koszty jego utrzymania.  Gmina nie może działać na nie swoim 
terenie,  a  przejęcie  parku i  jego utrzymanie byłoby sporym kosztem.  Gmina 
może wesprzeć działania Stowarzyszenia. Zaplanowano dalsze spotkania w tym 
temacie. O dalszych ustaleniach komisje będą informowane. 

Ad 6c) Komisja zapoznała się z pismem Stowarzyszenia LZS Korona Siedlisko 
z  6.08.2015  r.  dot.  sfinansowania  zakupu  i  montażu  bramek.  Pismo  
w załączeniu.

Radna  J.  Durejko  poinformowała,  że  Stowarzyszenie  LZS  zwróciło  się  do 
Burmistrza  o  sfinansowanie  zakupu  i  montaż  bramek.   Zostało  to  już 
zrealizowane. Na jutrzejszej sesji, będzie zaproponowana zmiana do budżetu  
i przeznaczenia na ten cel 9.650 zł. 

Ad 6d) Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Trzcianki z 13.08.2015 r. 
OR.030.3.1.2015.AM  w  sprawie  obsługi  organizacyjno-biurowej  Rady 
Miejskiej Trzcianki. Kserokopia pisma w załączeniu. 
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Przewodniczący Komisji stwierdził, że większość radnych dyskutowała na ten 
temat na pozostałych posiedzeniach komisji. Na jutrzejszej sesji będzie ankieta 
w tej sprawie. 
 

Ad 7) Wnioski i zapytania.

Radna J. Durejko poinformowała, że w Siedlisku działa Stowarzyszenie, które 
opiekuje się stawem. W trakcie prac instalacyjnych była awaria i okazało się, że 
uszkodzono  jedną  z  rur.  Członkowie  tego  Stowarzyszenie  przekazali  próbki 
wody ze stawu do badania. Z otrzymanych wyników widać, że do stawu dostają 
się nieczystości z szamba. 
Radna  zwróciła  się  z  prośbą  do  komisji  o  udzielenie  w  tej  sprawie  głosu  
p. S. Krawczykowi, który szerzej przedstawi temat. 

Pan  S.  Krawczyk  poinformował,  że  jest  członkiem  Koła,  które  działa  przy 
Stowarzyszeniu,  które  zajmuje  się  stawem  w  Siedlisku.  W  trakcie  prac, 
prawdopodobnie uszkodzono rurę od kanalizacji deszczowej i do stawu dostała 
się zawartość szamba. Wykonano badania wody i wyniki pokazują, że do stawu 
dostała się woda z detergentami. Członkowie koła nie wiedzą, co zrobić z tym 
faktem.  Może  Urząd  pomógłby,  z  jakichś  oszczędności,  obkopać  staw,  aby 
sprawdzić czy do stawu nie dopływają inne ścieki. 
Dodał,  że  dysponują  zdjęciami  miejsc,  gdzie  wydostaje  się  skażona 
detergentami woda. 

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  dopiero  dzisiaj  pan  S.  Krawczyk 
przedstawił ten temat. 

Przewodniczący  Komisji  podsumował,  że  sprawa  jest  świeża  i  będzie 
rozpatrywana przez Urząd, jakie działania będą podejmowane. 

Radna J. Durejko zwróciła się z pytaniem, co robić z osobami palącymi plastyki 
w swoich piecach, kogo wezwać w tym momencie, jakie służby? 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że żadna ze służb Policja czy Straż Miejska 
nie  może  odmówić  przyjęcia  zgłoszenia.  Jeżeli  to  się  powtarza,  to  należy 
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wskazać  jakiej  posesji  to  dotyczy.  Jeżeli  była  interwencja  Policji,  to  jest 
sporządzona dokumentacja, jest prowadzone postępowanie karne. 

Radny R. Wilant poinformował o pracach związanych z doprowadzeniem prądu 
i wody do szatni na boisku sportowym w Białej.  
Następnie  zwrócił  się  z  zapytaniem czy  są  możliwości  pozyskania  funduszy 
unijnych na walkę z barszczem Sosnowskiego. 

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że Wojewoda przeznacza środki, ale na walkę 
z  tą  rośliną  na  obszarach  Natura  2000.  Urząd  nie  wyśle  pracowników,  aby 
skosili,  bo  może  dojść  do poparzeń.  Natomiast  może  w okresie  wiosennym, 
kiedy roślina wybija, dokonać oprysków. 

Radna J. Durejko zaprosiła wszystkich na Gminne Dożynki, które odbędą się 
29.08.2015  r.  w  sołectwie  Siedlisko,  informując  o  poszczególnych  punktach 
uroczystości. 
 
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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