
Protokół  Nr 39 /14

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z  dnia 30  lipca 2014 r. 

Posiedzenie   komisji  odbyło się  w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach    od  11:00  do  13:40 

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)  pani  Alina  Matkowska-  kierownik  referatu  Organizacyjnego  i  Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego Trzcianki,
d) pani Anna Stańczyk- inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki.

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 38/14  z  24.06.2014 r. 
3.Ocena działania gminy w związku z zdaniami własnymi w ochronie środowiska 
naturalnego i przyrody w ramach gospodarki wodnej.
4. Dożynki gminne-stan przygotowań.
5. Analiza materiałów na sesję.
6. Sprawy wniesione do komisji:

1)  wniosek  mieszkańców  Stradunia,  dotyczący  zmiany  siedziby  lokalu 
wyborczego- pismo Burmistrza Trzcianki o wydanie opinii;;
2)  odpowiedź Burmistrza Trzcianki w sprawie budowy  sieci oświetleniowych 
dla mieszkańców wsi Siedlisko;
3)  pismo  Burmistrza  Trzcianki   o  wyrażenie  opinii  przez  komisje  Rady 
Miejskiej Trzcianki w przedmiocie ilości etatów w Straży Miejskiej  Trzcianki 
oraz  zakresu  jej  działania.  Do  pisma  dołączony   jest  plik   dokumentów 
z którymi  proszę zapoznać się  w biurze Rady.  

7. Analiza  realizacji wniosków komisji. 
8.Wnioski komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.
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Ad 2)  Zatwierdzenie protokołu   nr 38/14  z  24.06.2014 r. 
Przewodnicząca komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie 
protokołu   przez głosowanie i  zapytała czy są uwagi. Uwag nie wniesiono.
Protokół  nr 38/14 z dnia   24.06.2014 r., został  przyjęty  w głosowaniu : za- 6, 
przeciw -  0, wstrzymujących  się -  0.

Ad  3)  Ocena  działania  gminy  w  związku  z  zdaniami  własnymi  w  ochronie 
środowiska naturalnego i przyrody w ramach gospodarki wodnej.

Przewodnicząca komisji zapytała  panią A. Stańczyk, jaki jest stan jezior i plaż.

Pani A. Stańczyk wyjaśniła, jesteśmy po kontroli Sanepidu  i jest pozytywna opinia, 
nie ma żadnych zastrzeżeń. Jedyne co musi być zmienione, to toaleta na plaży przy 
jeziorze  Logo,  musi  być  otwarta  od  10:00,   a  nie  od  12:00  i  jest  to  jedyne 
zastrzeżenie. Jeśli chodzi o czystość wody,  plaż, przebieralni to nie było żadnych 
zastrzeżeń.   Ilość ratowników jest też wystarczająca, tak jak ustawa wymaga, jest 
bezpiecznie,  mają być wymienione deski  na pomoście nad jeziorem Sarcz.  Dalej 
stwierdziła,  że  po  okresie  weekendowych  stan  plaż  pod  względem czystości  jest 
okropny ( zaśmiecone plaże, ludzie po sobie nie sprzątają ). Pracownicy przychodzą 
w tej chwili o 6:00 rano i sprzątają, koszy jest bardzo dużo a śmieci  leżą  na plażach. 
Mimo,  że  pracownicy posprzątają  z  samego rana,  to   po południu już jest  pełno 
śmieci. Jeśli chodzi o zabezpieczenie pod względem  gastronomi, to brakuje na starej 
plaży.  Zajęcia są  prowadzone przez goprowców w ramach półkolonii  ze środków 
GKRPA, książkę można wypożyczyć , inne atrakcje wodną są też. Jak ktoś chce to 
zawsze coś dla siebie znajdzie aby tylko  po sobie sprzątał.

Radny  W.  Kilian  wnioskuje  aby   dyrektorzy  szkół   zorganizowali   spotkania 
pogadanki,  po to  aby uczulić dzieci i młodzież  na problem zaśmiecania, niszczenia 
mienia gminy ( znaki,  kosze, drzewka itd.). Uważa, że  wśród dzieci i  młodzieży 
brakuje społecznego  zachowania. 

Ad 4) Dożynki gminne - stan przygotowań.
Przewodnicząca komisji zapytała  radnego M. Wydartego, jaki jest stan przygotowań 
w sprawie  dożynek we wsi Biała.

Radny M. Wydarty stwierdził, że  boisko ma być wykoszone i posprzątane, ławki 
będą te które  są.

Przewodnicząca  komisji  dodała,  jest  też  kwestia  udekorowania  wsi,  będzie  duża 
wypożyczona scena,catering też będzie ze specjalnym namiotem,  będzie jak zawsze 
grochówka,  występy  są  zaplanowane.  Msza  miała  być  w  kościele   i  miał  być 
korowód z kościoła ale z uwagi, że kościół jest  zbyt oddalony od miejsca dożynek 
w  związku  z tym  msza będzie na  boisku. Zespół „Malwy” mają śpiewać w czasie 
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mszy  a „Małolaty” później. Uroczystości mają się rozpocząć około  14:30.

Ad 5) Analiza materiałów na sesję.
Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

1) projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2014;

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  30 lipca    2014 r.    zapoznała  się  
z  projektem uchwały.    

2) projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z Gminą 
Piła  w  ramach  Pilskiego  Obszaru  Strategicznej  Interwencji  oraz  zawarcie 
porozumienia pomiędzy gminą Trzcianka a gminą Piła i pozostałymi gminami 
pilskiego obszaru funkcjonalnego;

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  30 lipca    2014 r.    zapoznała  się  
z  projektem uchwały.    

3) projekt  uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/401/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  11  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia 
statutu Gminy Trzcianka.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  30 lipca    2014 r.    zapoznała  się  
z  projektem uchwały.    

Ad 6) Sprawy wniesione do komisji:
1) wniosek mieszkańców Stradunia, dotyczący zmiany siedziby lokalu wyborczego- 
pismo Burmistrza Trzcianki o wydanie opinii;

Przewodnicząca komisji poprosiła panią A. Matkowską o wyjaśnienie ww. sprawy.

Pani  A.Matkowska  wyjaśniła,  do  Burmistrza  wpłynął  wniosek  mieszkańców 
Stradunia z prośbą o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej. Taki wniosek 
może wpłynąć i zgodnie z ustawą i kodeksem wyborczym, taki wniosek powinien 
wpłynąć na 55 dni przed wyborami i ten wniosek został złożony w tym terminie.

   Natomiast  rada na wniosek burmistrza może dokonać zmian siedziby obwodowej 
komisji wyborczej na 45 dni przed wyborami. Zakładając, że wybory  odbędą się  16 
listopada  i  te  45  dni  przypadają  na  początku września  i  rada  może  podjąć  taką 
uchwalę o zmianie siedziby na wniosek burmistrza. Nie może rada zmienić obwodów 
głosowania ponieważ  zmiana obwodów głosowania  jest uregulowana w ustawie  są 
podane  przesłanki kiedy takie takie obwody mogą być zmienione. Obwód może być 
zmieniony  wówczas  kiedy  zmienią  się  granice  gminy  lub  nastąpi  zmiana  liczby 
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mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania. Takiej sytuacji teraz nie mamy 
więc  obwody nie  zmieniamy  natomiast  tak  jak  wspomniałam siedziba  może  być 
zmieniona i  tutaj nie ma żadnych  przesłanek  w ustawie które by   wskazywały na 
okoliczności,  zmiany  tej   siedziby.  Siedzibę  można  zmienić  i  to  musiałaby  być 
siedziba dla całego obwodu.  Pod wnioskiem mieszkańców wsi Stradunia jest około 
40  podpisów.  Obwód ten  składa się z mieszkańców wsi Stradunia,  Biernatowa, 
Przyłęk,  Ginterowa,  Górnicy,  Przyłęgu,  Rychlika  i  Smolarni.  W  tym  obwodzie 
uprawnionych  do  głosowania  jest  1414  osób.  Mieszkańcy  Stradunia   poprosili  o 
przeniesienie  siedziby  do  lokalu  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Trzciance.  Po 
analizie tej sytuacji gdy by ta siedziba miała się mieścić w LO tak jak wnioskują 
mieszkańcy Stradunia wówczas powyżej 10 km odległość byłaby do pokonania dla 
1016 wyborców a w tej chwili odległość powyżej 10 km  ma 411 wyborców. Zmiana 
siedziby zgodnie   z ustawą   wskazuje na moment, w  którym może być dokonana, 
nie  wskazuje  przesłanek  aczkolwiek  nie  możemy  podzielić  obwodu  np.  część 
mieszkańców z tego obwodu tworzy  osobny obwód.

Komisja   Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   w   dniu  30 lipca    2014 r.    zapoznała  się  
z wnioskiem mieszkańców wsi Stradunia.

2)  odpowiedź Burmistrza Trzcianki w sprawie budowy  sieci oświetleniowych dla 
mieszkańców wsi Siedlisko;
 Przewodnicząca komisji odczytała treść udzielonej  odpowiedzi.

Członkowie komisji   zapoznali  się  z odpowiedzią Burmistrza.

3) pismo Burmistrza Trzcianki  o wyrażenie opinii  przez komisje Rady Miejskiej 
Trzcianki w przedmiocie ilości etatów w Straży Miejskiej  Trzcianki oraz zakresu jej 
działania. Do pisma dołączony  jest plik  dokumentów  z którymi  proszę zapoznać 
się  w biurze Rady.  

Przewodnicząca komisji  odczytała treść pisma.  Dalej  stwierdziła,  że  Burmistrz na 
Komisji Rewizyjnej poinformował, że chciałby o 1 etat zmniejszyć  Straż Miejską. 
Uważa,  że  rolę  strażników  widziałby   tylko  przy  monitoringu,  że  będzie  tak 
zmonitorowane  miasto  i  dlatego chciałby  zmniejszyć  liczbę  etatów.  Wypowiedzi 
były też  takie aby zwiększyć liczbę etatów aby było ich więcej aby chodzili było ich 
widać,  aby  kontrolowali   np.  szamba.  Osobiście  by  optowała  za  tym  aby  np. 
w Siedlisku  zrobić  zlewnię   ścieków,  która  by obsłużyła  wszystkie  wsie  i  osoba 
wywożąca szambo miała by mniejszy koszt.

Członkowie komisji w dalszej części posiedzenia komisji poruszyli temat  ceny za 
wywóz nieczystości ciekłych, uważają, że  są dość duże w niektórych  przypadkach 
koszt ten wynosi 200 zł.

4



Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  w tej sprawie jest uchwała Rady Miejskiej, która 
mówi  o progowych stawkach za wywóz.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do członków komisji z zapytaniem, czy komisja 
wypracuje sobie na temat Straży Miejskiej opinie, czy pozostawiamy to  w gestii 
Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji, tak jak stwierdziła  Komisja 
Rewizyjna.

Radny W. Kilian stwierdził, jak będzie większa samodyscyplina wśród mieszkańców, 
to nie będzie potrzebna Straż Miejska.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 30.07.2014 r. zapoznała się z ww. pismem  
i  dołączonymi dokumentami. Komisja uważa, że w tej sprawie należałoby rozważyć  
dwa warianty:  albo zwiększyć  o  2   etaty  tak   aby  strażnicy  mogli   pracować w  
wymiarze dwuzmianowym albo podjąć decyzję o  całkowitym zlikwidowaniu Straży  
Miejskiej.
Członkowie komisji swoją opinię poddali głosowaniu: Za- 4, przeciw-0, wstrzymało  
się -1.

Przewodnicząca komisji podsumowała, takie jest nasze stanowisko a wiążące będzie 
stanowisko Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji. 

Członkowie komisji   otrzymali  celem zapoznania się  pismo z dnia 22.07.2014 r.  
Burmistrza Trzcianki  wraz z sprawozdaniem z działalności w spółkach ( ZIK, TTBS i  
Kombud). 

Przewodnicząca  komisji odczytała odpowiedzi ( pismo Krystyny Ziomek- inspektora 
UM )  na wnioski sołtysów,  złożone w dniu 24.06.2014 r. na posiedzeniu komisji 
( dot. sal wiejskich, placów zabaw),  w  załączeniu.

Ad 7) Analiza  realizacji wniosków komisji. 
Członkowie komisji nie analizowali  realizację  wniosków z  rejestru.

Radny  W.  Kilian  wnioskuje  aby   dyrektorzy  szkół   zorganizowali   spotkania 
pogadanki,  po to  aby uczulić dzieci i młodzież  na problem zaśmiecania, niszczenia 
mienia  gminy (  znaki,  kosze,drzewka itd.).  Uważa,  że   wśród dzieci  i  młodzieży 
brakuje społecznego  zachowania. 

Radna M. Fidos  ponawia wniosek nr 172 z dnia  24.06.2014 r.- brak odpowiedzi. 
Rozszerza  wniosek   składając  zapytanie  o   sprzedaną   działkę   gminną  we  wsi 
Niekursko.

Radna M. Fidos wnioskuje o  wykonanie naprawy dwóch przystanków autobusowych 
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Sarcz przy drodze wojewódzkiej  nr 178. Obecnie te przystanki są zaniedbane, źle  to 
świadczy o naszej gminie w oczach przejeżdżających  turystów.
   
Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi ponawia wniosek nr 173 z 24.06.2014 r.- brak 
odpowiedzi.
Radna M. Fidos  ponawia wniosek nr 179 z dnia  24.06.2014 r.  o wykonanie podłogi 
w sali wiejskiej w Niekursku oraz naprawienia ścian - wyegzekwowanie w ramach 
gwarancji.

Radna  J.Durejko  ponawia  wniosek  nr  179  w  zakresie   wykonania   naprawy 
ogrodzenia placu zabaw we wsi Przyłęki- brak odpowiedzi.

Ad 8) Wnioski komisji.
Członkowie komisji  wnieśli  wnioski jak w pkt 7.

Ad 9 )  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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