
Protokół  Nr 36 /14

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z  dnia 23 kwietnia 
2014 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło się  w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach    od  11:00  do  14:00 

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:

a)  pan Krzysztof  Czarnecki -  Burmistrz Trzcianki,
b) pani Agnieszka Ciemachowska – kierownik  Referatu Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki,
c)  Jacek  Kowalski-  inspektor  Referatu  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska 
i Rozwoju Wsi.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca  komisji  J.  Durejko przywitała  członków  komisji  i  zaproszonych 
gości. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu   nr 35/14  z  12.03.2014 r. 
3.  Program  Ochrony  Środowiska   dla  gminy  Trzcianka  na  lata  2013-2016 
z perspektywą do roku 2020- analiza.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji:
 a)  wniosek  Pawła Grota, Alicji  Grot i Piotra Grota  w sprawie  doprowadzenia 
wody do posesji,
b)  sprawozdanie  Burmistrza  Trzcianki  z  realizacji  programu współpracy  gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.
6. Analiza  realizacji wniosków komisji. 
7.Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty przez aklamację.

Ad 2)  Zatwierdzenie protokołu   nr 35/14  z  12.03.2014 r. 
Przewodnicząca komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie 
protokołu   przez głosowanie i  zapytała czy są uwagi. Uwag nie wniesiono.

Protokół  nr 35/14 z dnia   12.03.2014 r., został  przyjęty  w głosowaniu : za- 7, 
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przeciw -  0, wstrzymujących  się -  0 .

Ad 3)  Program Ochrony Środowiska  dla gminy Trzcianka na lata 2013-2016 
z perspektywą do roku 2020- analiza.

Przewodnicząca komisji  zaproponowała przełożenie  omawiania  programu ochrony 
środowiska  na   następne  posiedzenie  komisji,  w  maju  br.   Członkowie  komisji 
zaakceptowali tę  propozycję.

Przewodnicząca  komisji  zapytała,  czy  ten  program  ma  powiązanie  z  innymi 
programami. 

Pan J. Kowalski poinformował, że program ten był opiniowany przez zarząd powiatu 
i został pozytywnie zaopiniowany pod kątem, czy  współgra z programem  ochrony 
środowiska jeśli chodzi o powiat czarnkowsko-trzcianecki i tak samo z  programem 
wojewódzkim. 

Pani A.  Ciemachowska dodała,  jeśli  miałyby być wprowadzone jakieś dodatkowe 
zmiany,  to  każde  zmiany  wprowadzane  w  programie  muszą   przejść  proces 
opiniowania. Prace nad tym programem były zlecone w 2013 r. i tyle czasu to trwało. 
Dalej dodała,  wykonawcy  tego programu są w stanie przyjechać i odpowiedzieć na 
merytoryczne pytania.

Pan J. Kowalski dodał,w przypadku zmian, program na nowo musi być uzgodniony 
i  opiniowany  z  Dyrektorem  Generalnym  Ochrony  Środowiska  i  Wojewódzkim 
Inspektoratem  Sanitarnym.  Dalej dodał, jeśli chodzi o takie tematy jak chów, czy 
hodowla   norek,  to   ten  program sprawy nie  załatwia,  to  regulują  inne  przepisy 
i  załatwia  decyzja  środowiskowa  w  tej  sprawie.  Program  ten  jest  programem 
merytorycznym  i  nie można umieszczać  czegoś, co jest niezgodne z  aktualnymi 
przepisami.  Program ochrony środowiska nawiązuje wszystkie te ramy, które należy 
wykonać, co należy sporządzić, na co należy zwrócić uwagę, jakie działania podjąć, 
w jakim czasie.

Przewodnicząca komisji zapytała, program został  opracowany  w roku 2013  a dane 
odnoszą się   do  roku 2012.

Pan J. Kowalski wyjaśnił, w 2012 r.,  skończył się ten poprzedni program.  

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z  programem ale nie wypracowała wniosków.     

Ad 4)  Analiza materiałów na sesję.
Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:
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1.Projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata 2014-2031.
  

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała  
się  z  projektem uchwały.    

2.Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.  
Przewodnicząca  komisji  odczytała kolejne  zmiany  ujęte  w  projekcie  uchwały.

Burmistrz wyjaśnił zmianę do budżetu i sprawę realizacji osiedla Modrzewiowego. 
Stwierdził,  że  jest  to  próba  zaciągnięcia  kredytu  z   funduszu  drogowego  na 
preferencyjnych warunkach  i chcemy zrealizować  dwie ulice : ul. Modrzewiową 
i  ul.  Żwirową. W późniejszym etapie  po zakończeniu i  rozliczeniu się  z  Agencją 
Nieruchomości  Rolnej,   wnioski,  które   wpłynęły  dot.  ul.  Lelewela,  Jesionowej, 
Jarzębinowej,  Jaworowej  ale  prawdopodobnie według lat  zabudowy, to Lelewela 
powinno  być  zrobione.  Co  do  wsi,  to  przymierzają  się  do  zakupu  kruszywa  po 
fabryce mebli  i to chcą rzucić na tereny wiejskie i mają  informację, że mogą na 
przełomie lat 2014-2020 skorzystać z funduszy na budowę dróg  w miejscowościach 
mniejszych niż 5 tys  mieszkańców, czyli miasto się do tego nie zalicza. Jest to 50 % 
na  50 % i nam się będzie należało w tych latach 3 mln zł, czyli za 6 mln zł będą 
mogli wybudować na terenach wiejskich jakieś konkretne drogi.

Przewodnicząca  komisji  podkreśliła,  że   ostatnio  przeglądała  drogi  na  terenach 
wiejskiej  i  jest  szereg  dróg,  gdzie  stan  techniczny  jest  beznadziejny.  Drogi  te 
wymagają w pierwszej kolejności wykonania odwodnienia czyli rowów,  po to aby 
można było  je  utrzymać  w jakimś stanie. Żal jest wbudowywać materiał jeżeli 
najpierw nie będą wykonane prace  związane  z  odwodnieniem   dróg, a  takie drogi 
są w Siedlisku, Łomnicy i innych wsiach. 

Radny W. Kilian i radny M. Wydarty podkreślili, że drogi muszą być zrobione wyżej 
ponieważ  woda cały czas stoi  i  nie spływa do rowów. Rowy  są  w większości 
zarośnięte i   woda nie ma  możliwości  przepływu.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  dobrze  by było  aby poszczególne  sołectwa  nie 
planowały w przyszłym roku pieniędzy na zakup materiałów lecz na wbudowanie 
materiału  pozyskanego  z  fabryki  mebli.  Każde  sołectwo  powinno  się  zastanowić 
i  przedyskutować  ponieważ  nie  starczy   środków  na  wszystkie  drogi.   Do tego 
programu trzeba podać, jakie drogi za te 3 mln zł i na to trzeba projekty techniczne 
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wykonać i  inne rzeczy,  jakie z tego materiału (gruzu)  można konkretne odcinki 
wykonać. Jest czas do jesieni na dyskusję po to aby  sobie zaplanować jakie drogi 
wyznaczyć  aby  wpisać  do  projektu budżetu.

Przewodnicząca  komisji  zwróciła  się  do  Burmistrza,  czy  nie  należałoby  się 
w pierwszej kolejności skupić   na przygotowaniu tych dróg, oczyszczeniu  poboczy 
i rowów,  a to też kosztuje.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że trzeba wybrać sobie które drogi  zrobić.

Radny  W.  Kilian  dodał,  może  też  docenić  „finansowanie  publiczno-  prywatne” 
ponieważ  są  takie odcinki, które w większości są odkrzaczone.

Burmistrz K. Czarnecki  dodał,  na ul. Wspólnej koło cmentarza będzie  wykonane 
dwukrotne   powierzchniowe   utrwalenie    nawierzchni  (  odcinek  aż  do  końca 
parkingu przed bramą główną  cmentarza) a później, jak będzie poszerzany cmentarz, 
to  naturalnie   powinna  być  zrobiona   droga  dalej.  Dalej  Burmistrz  wyjaśniał 
członkom komisji poszczególne zmiany w budżecie.

Radny  A.  Moszyński  zwrócił  się  do  Burmistrza  z  prośbą  aby   przychylnie 
potraktować  zaplanowane  środki   na wieżę kościelną w Kępie.

Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że radni są przychylni w sprawie  przeznaczenia 
środków na remont dachu  kościoła we wsi Kępa.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    

3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu na realizację zadania „PĘTLA TRZCIANECKA”.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  jest wykonany projekt techniczny wspólnie, gminy 
Trzcianka i Powiatu na budowę jezdni do Stradunia i ze Stradunia do Smolarnia, jak 
i ścieżki   rowerowej do  Stradunia. Projekt techniczny jest w fazie końcowej, jest 
tylko  sprawa   uregulowania   własności  gruntów.  My  jako  gmina  jesteśmy 
zobowiązani  do odkupienia od pani Załęskiej  części terenu gdzie chodnik przebiega 
i ta kwota jest ustalona. Natomiast Starosta musi z Agencją Nieruchomości Rolnej 
i  lasami    też  uregulować.  Pod koniec września  projekt  techniczny powinien być 
włącznie  ze wszystkimi  sprawami gruntowymi i  czekać na źródło  finansowania. 
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Najpierw będzie  I etap realizacji, jako projekt i koncepcja ponieważ  aby nie wejść 
w   formalności  projektowo  -  prawne   doszliśmy  do  wniosku  na  spotkaniu 
z zarządem powiatu, że  I etap, to jest projekt techniczny czyli ta realizacja, którą 
możemy  zrealizować do Smolarni. Sprawa dot. drugiego etapu to, że lasy państwowe 
zaczynają odchodzić od  tego, że pozwalają  na budowę  ścieżki  rowerowej wzdłuż 
tak  zwanej  strefy  przeciw  pożarowej  lecz  nakazują  wykupienie  lasów. 
II etap biegnący  na odcinku ze Smolarni  do drogi nr 180 i  od drogi Nr 180 do 
Trzcianki, może napotkać trudności, które mogą się  ciągnąć  przez jakiś czas dlatego 
tam będzie  koncepcja  i  będziemy rozmawiać z lasami i   Wojewódzkim Zarządem 
Dróg ( będzie wymagało wykupienia lub przekazania  naszych terenów). Nie chcemy 
zablokować  tego,  jeśli  będzie  możliwość  realizacji  I  etapu.  Zmieniło  się  teraz 
podejście lasów, uważają, że jest to zagrożenie   pożarowe, twierdzą, że poruszający 
się po takiej ścieżce biegnącej  skrajem lasu, zatrzymują się  i palą, dlatego wolą  ten 
teren sprzedać  i wtedy jest  odpowiedzialny właściciel  ścieżki. Dalej  dodał, że jest 
też koncepcja  na  wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej  z Obornik do Trzcianki i tam 
lasy wypowiedziały  się definitywnie, że musi być sprzedaż.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił, że tutaj zmienił decyzję ponieważ  10 tys zł  jest  
mniej płacone na Izbę Wytrzeźwień w Pile i ta kwota została zaproponowana przez 
GKRPA na dwa cele : bieg rodzinny i super wizjer. On doszedł wniosku, że tą część 
wydatków  będzie  proponował  do  zakupienia  jednego  urządzenia  z  siłowni 
zewnętrznej, a drugą  na zakup urządzenia,  przy placu zabaw przy jeziorze Sarcz. 
Chce   zarówno   dla  dzieci,  jak  i  dla  dorosłych  taki  aktywny  tryb  wypoczynku 
wprowadzić.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.  
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.  
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6.  Projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki  na przebudowę dróg na 
osiedlu Modrzewiowym i ulicy Żwirowej w Trzciance. 
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały. 
   
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii 
Rzymskokatolickiej  pw.  Trójcy  Świętej  w  Róży  Wielskiej  na  prace 
konserwatorskie  i  roboty  budowlane  przy  kościele  zabytkowym  pw.  Świętej 
Rodziny w Kępie. 
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    

8.Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  27  lutego  2014  r.  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.  
   
9.  Projekt  uchwały  w  sprawie   zmiany  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji 
Miasta Trzcianki na lata 2013- 2020”.
Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił, że te  4 mln zł, które  mieliśmy  po przetargu na 
termomodernizację  SP Nr  2    trzeba  by   oddać  a  tego  nie  chcą,  więc   chcą  to 
wykorzystać, dlatego potrzebne jest   poszerzenie tego programu, który był przyjęty 
pod  termomodernizację.  Prowadzone  są  wyceny  wartości  robót  i  rozmowy 
z wykonawcą i  rozbieżność jest  około 200 tys zł  czyli  oprócz 4 mln zł  przeszło 
200 tys zł brakuje.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.  
  
10.Projekt  uchwały  w  sprawie  programu  ochrony  środowiska  dla  gminy 
Trzcianka do roku 2016, z perspektywą do roku 2020.
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały. 
 
11.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych 
i ustalenia ich przebiegu.
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Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił, że  jest to  sprawa, która dawno powinna  być 
przyjęta i to trzeba uregulować prawnie. Dotyczy to między innymi zabezpieczeń, 
realizacji  pełnej inwestycji.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.   
  
12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie  geodezyjnym 
Siedlisko.
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    
 
13.Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/166/08 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka 
do  Stowarzyszenia  Oświatowego  Wspomagającego  Rozwój  Dzieci  
i Młodzieży gminy Trzcianka.
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    
 
14.Projekt  uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki.
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.     

15.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  IV/9/10  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia 21 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z projektem uchwały.    

Burmistrz   K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  będzie  jeszcze jeden projekt  uchwały   dot. 
związku emerytów i rencistów. Jest u nas działające  koło, które ma koła  na terenach 
wiejskich i chcemy unormować sprawę  wspierania ich ponieważ przychodzą do nas 
z  prośbą  o  wsparcie  z  różnych  okazji.  Chcemy  przystąpić  do  tego  Związku 
i przekazać tak jak do Hospicjum przekazujemy określoną kwotę np.  5 tys zł i wtedy 
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oni wiedzą, że mają w skali roku określoną pulę  pieniędzy i mogą sobie zaplanować 
np. na  jakieś wyjazdy, prezentacje zespołu itp.

Radny W. Kilian zwrócił  się z  zapytaniem do Burmistrza, czy jest  coś wiadomo 
z  tym zabezpieczeniem przejścia  dla  pieszych   koło  Banku  Spółdzielczego  przy 
ul. Sikorskiego ( krzewy utrudniają widoczność przy przejściu dla pieszych). Dodał, 
że na jego oczach, samochód potrącił dziewczynkę  na pasach.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  będzie  się  spotykał  z  panem  R.  Jagłą   po 
1 maja i tę  sprawę  poruszy. 
Ad 5)  Sprawy wniesione do komisji:

a)  wniosek  Pawła Grota, Alicji  Grot i Piotra Grota  w sprawie doprowadzenia 
wody do posesji we wsi Rudka;

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że w tej sprawie rozmawiał z panią  prezes ZIK i ci 
państwo nie są przewidziani do podłączenia ze względu na odległość, która dzieli ich 
od  pozostałej  strefy zabudowy.  Musieli by mieszkańcy powołać stowarzyszenie 
i stowarzyszenie  może zwracać się o  dotację na  realizację takiego zadania.

Przewodnicząca komisji dodała, w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest 
wykonanie  studni  głębinowych.
 
Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.     po  
zapoznaniu  się   z   wnioskiem  Pawła  Grota,  Alicji   Grot  i  Piotra  Grota  dot. 
doprowadzenia  wody do posesji we wsi Rudka,  popiera ich wniosek   i  w miarę 
możliwości  prosi  Burmistrza  o   jego  realizację.                  

b) sprawozdanie Burmistrza Trzcianki z realizacji programu współpracy gminy 
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.    zapoznała 
się  z ww.  sprawozdaniem. 

Komisja analizowała  dodatkowo: 

a ) sprawę  stawu rybnego we wsi Siedlisko;
Przewodnicząca komisji  poinformowała członków komisji,  że   wynikł   poważny 
problem ze stawem  rybnym w Siedlisku. Został  oddany w ręce Stowarzyszenia ale 
powstał  problem najprawdopodobniej   z  dzikimi   podłączeniami  szamb do stawu 
(  woda  śmierdzi  ściekami),  dlatego  jest  prośba  aby  Burmistrz  skierował    Straż 
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Miejską. Dalej dodała, że też jest prośba o oznaczenie   terenu  stawu rybnego, jaki 
jest zakres terytorialny z uwagi, że wokół stawu są działki  i   powstaje  problem. 
Mapka, którą otrzymało Stowarzyszenie jest nieczytelna.

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  w takim przypadku za każdy taki punkt trzeba 
płacić,  a tych punktów jest  tam  dużo.

Sformułowano  w tej sprawie dwa wnioski do realizacji,  jak poniżej.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r. wnioskowała 
do  Burmistrza  Trzcianki   o   skierowanie   Straży   Miejskiej  Trzcianki  w  celu 
przeprowadzenia  kontroli   stawu   rybnego  we  wsi   Siedlisko  pod   względem 
ewentualnych  podłączeń szamb.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r. wnioskowała 
o skierowanie geodety  w celu  określenia granicy  stawu  rybnego we wsi Siedlisko.

b)  rozstrzygniecie  nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  Nr  KN-
I.4131.1.170.2014.8 z dnia 4 kwietnia 2014 r.  w sprawie  nieważności uchwały Nr 
LVII/419/2013 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia   27 lutego 2014 roku  w sprawie 
zakazu hodowli norki amerykańskiej na terenie gminy Trzcianka ze względu na 
istotnie naruszenie prawa. Rozstrzygnięcie,  w załączeniu.

Przewodnicząca komisji odczytała treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

Pan  St.  Krawczyk  stwierdził,  że  w  tej  sprawie  najlepiej  byłoby  zrobić  korektę 
w studium, wprowadzając  5 km strefę  ochronną, zakazującą hodowli. Jak nie ma 
w studium, to nie obowiązuje. Jak tego nie wprowadzimy, to się szykuje w naszej 
gminie  więcej takich spraw, np. w Łomnicy na  2 mln kurczaków.

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że odwołanie ma rację  bytu, chociażby po to 
aby   zrobić  wokół  tego  szum  medialny  i  może  doczekamy  się  wreszcie  jakiś 
rozstrzygnięć ustawowych. Okazuje się, że w tej sprawie jest  sprawa nadrzędna i 
musimy się podporządkować ustawom.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  23 kwietnia    2014 r.     po  
zapoznaniu się z  rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody  Wielkopolskiego Nr KN-
I.4131.1.170.2014.8 z dnia 4 kwietnia 2014 r. ( wpłynęło do Urzędu 10.04.2014 r) 
w sprawie  nieważności uchwały Nr LVII/419/2013 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
27 lutego 2014 roku  w sprawie  zakazu hodowli  norki amerykańskiej  na terenie 
gminy Trzcianka ze względu na istotne naruszenie prawa, wnioskuje o sporządzenie 
projektu uchwały, odwołującego  się od ww.   rozstrzygnięcia  nadzorczego.
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Ad 6)  Analiza  realizacji wniosków komisji. 
Członkowie  komisji  analizowali    realizację  wniosków    komisji   od  nr   162 
z 19.11.2013 r do  nr  168  z 25.02.12014r.

Ad 7) Wnioski komisji.
Wniosków nowych  nie wniesiono.

Ad 8)  Zamknięcie posiedzenia.
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodnicząca 
komisji  ogłosiła  zamknięcie  posiedzenia.
    
     Protokolant      Przewodnicząca komisji 

            Danuta Komarnicka  Jadwiga Durejko 
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