
Protokół Nr 61/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 lutego 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.  Posiedzeniu 
przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz  przewodniczący  komisji.  Nieobecni  na 
posiedzeniu radny Sebastian  Kęciński i Piotr Złociński. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Porządek posiedzenia:  
          1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu komisji nr 59/14 z dnia 8 stycznia 2014 r.
          3. Sporządzenie Protokołu z Kontroli procedury wydawania decyzji o ustaleniu 

warunków lokalizacyjnych w okresie od 2011r.
4. Zatwierdzenie  Sprawozdania  z  analizy  wyników  finansowych  w  spółkach 
gminnych.  Ocena   działalności  Burmistrza   w spółkach gminnych na  podstawie 
przedstawionych sprawozdań za rok 2012.    
5. Kontrola  procedury  rozpatrywania  skarg  składanych  do  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki     w roku 2013.                         
6.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych w 
sprawie  RPI.6730.56.2011.MDM.

         7.   Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję  
wnioski.

          8. Sprawy wniesione do komisji:
          9.  Wolne wnioski.
          10. Zamknięcie posiedzenia.

Po                Posiedzenie odbyło się w salce posiedzeń nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki, trwało 
od godziny 15 do 17.00.

          Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  komisji  Paweł  Kolendowicz.  
Przewodniczący komisji przywitał zebranych.

Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 59/14 z dnia 8 stycznia 2014 r.
Protokół  nr  59/14  z  dnia  8  stycznia  2014  r.  przyjęty  został  w głosowaniu:  za  6, 
wstrzymało się 2 radnych. Głosowało 8 radnych.   

Ad 3. Sporządzenie Protokołu z Kontroli procedury wydawania decyzji o ustaleniu 
warunków lokalizacyjnych w okresie od 2011r. 

         Protokół Nr 60/14 z przeprowadzonej kontroli po podpisaniu i przyjęciu w wyniku 
głosowania został przekazy Burmistrzowi   Trzcianki, oraz znajduje się w teczce  
komisji z kontroli.  



          Wynik głosowania : za 6 , wstrzymało się 2. Glosowało 8 radnych. 

Ad  4. Zatwierdzenie  Sprawozdania  z  analizy  wyników  finansowych  w  spółkach 
gminnych.  Ocena   działalności  Burmistrza   w spółkach gminnych na  podstawie 
przedstawionych sprawozdań za rok 2012.   
Sprawozdanie po oczytaniu i podpisaniu stanowi załącznik do protokołu natomiast 
drugi egzemplarz  zostanie przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 
Ad 5. Kontrola procedury rozpatrywania skarg składanych do Urzędu Miejskiego 
Trzcianki     w roku 2013.  

Komisja  prosi  o  przekazanie  kserokopii  skarg  wraz  z  kompletem  dokumentów 
i sposobem ich załatwienia, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Trzcianki w roku 
2013.                       
 
Ad 6.  Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych 
w sprawie  RPI.6730.56.2011.MDM.
Komisja  uzyskała  informację  od  Kierownika  Referatu  W.  Putyrskiego  na  temat 
wdrażania procedury przygotowania planu miejscowego, zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej Trzcianki Nr LV/378/13 z dnia 12 grudnia 2013 r.  w sprawie przystąpienia 
do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej.
1. Teren planu obejmuje teren działki stanowiącej własność Mai Kasztelan, której 
dotyczyć ma decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
2. Komisja  została  poinformowana  o  braku  zakończenia   postępowania 
dotyczącego  zgłoszenia   inwestora  do  Prokuratury.  Komisja  prosi  o  sprawdzenie 
i przekazanie informacji czy postępowanie w Prokuraturze zostało zakończone lub 
trwa. 
3. Komisja  otrzymała  informację,  że  szósta  decyzja  w  sprawie 
RPI.6730.56.2011.MDM  została  przygotowana  przez  architekta,  który  nie  jest 
pracownikiem Urzędy Miejskiego Trzcianki. Przygotowana przez niego decyzja jest 
również decyzją odmowną i potwierdza ustalenia z poprzednich decyzji. Zdaniem 
komisji  opracowanie  szóstej  decyzji  przez  osobę  postronną  jest  dowodem  na 
bezstronność oraz obiektywną ocenę przedmiotowej sprawy.

Zapisy  zostały  poddane  pod  głosowanie.  Wynik  głosowania:  za  jednogłośnie 
8 radnych.   

Ad 7.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję 
wnioski.

           Ad 8. Sprawy wniesione do komisji:
Nie wniesiono żadnych spraw. 

        
 Ad 9.  Wolne wnioski.
Radny  Witold  Perski   wnioskuje  do  Burmistrza  Trzcianki  o  postawienie  kilka 



ławeczek i koszy na śmieci wzdłuż całej ścieżki   na osiedlu Domańskiego.  Prosi 
także    o  wystąpienie   z  wnioskiem  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  dot. 
zamontowania  barierek  zabezpieczających  tą  ścieżkę.  Zamontowane  barierki 
poprawią bezpieczeństwo pieszych. 
W związku z  zamontowaniem kamer w parku 1 Maja,  komisja  ponawia wniosek 
o zamontowanie tablic  „Miasto monitorowane” na wjazdach do miasta.
Komisja prosi o podanie kosztów zamontowania kamer na starej plaży i możliwość 
włączenia tego zadania do PO RYBY względnie zamontowanie tablic przy wjeździe 
do miasta „Miasto monitorowane”. 

Radny Piotr Ratajczak ponawia wniosek o zamontowanie progu zwalniającego  na ul. 
Chopina przy Szkole Podstawowej.

Komisja prosi o informację czy i w jaki sposób można zagospodarować teren przy ul. 
Parkowej w Trzciance (na terenie tym kiedyś było tam boisko sportowe). 

Komisja prosi o naprawienie światła z czujnikiem ruchu zamontowanego na budynku 
szkolnym od strony  ul. Bocznej w Niekursku.

Komisja  ponawia  po  raz  kolejny  wniosek  zgłaszany  przez  radną  J.  Durejko 
o zamontowanie we wsi Siedlisko (teren przy skrzynkach pocztowych) oświetlenia 
przejścia dla pieszych oraz odwodnienie tego terenu.

Komisja  prosi  o  uporządkowanie  estetyki  wszystkich  słupów  ogłoszeniowych 
znajdujących się na terenie miasta.  

          
Ad 10. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął  
obrady komisji. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz


