
Protokół  Nr 41 /14

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z  dnia 21  października
2014 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło się  w sali    sesyjnej   Urzędu Miejskiego Trzcianki
w godzinach    od  12:00  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  Hanna Zygmont – dyrektor Trzcianeckiego Domu Kultury,
c) pani Agnieszka Ciemachowska – kierownik  Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki,
d) pani  Iwona Moraczyńska -Lilleeng- kierownik Referatu Promocji, Kultury
i Sportu.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca  komisji  J.  Durejko przywitała  członków komisji   i  zaproszonych
gości.  Następnie  zaproponowała   zmianę  porządku  posiedzenia  w  sposób
następujący:  pkt.  „3  Stawka  ceny żyta  do podatku rolnego” jako pkt  5,  a  pkt  5
„5.Podsumowanie Dożynek Gminnych  2014 r. jako pkt 3”. 

     Nowy porządek posiedzenia otrzymał brzmienie: 

    1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu   nr 40/14  z  17.09.2014 r. 
3. Podsumowanie Dożynek Gminnych  2014 r. 
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Stawka  ceny żyta do podatku rolnego
6. Podsumowanie kadencji.
7. Sprawy wniesione do komisji:

a)   Informacja   Burmistrza  o  zakończonym   etapie  pracy  związanym
z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie WPI na lata 2015-2020,
b) pismo Prezesa OSP Biała z dnia 25.09.2014 r. o uwzględnienie w budżecie
2015 r.   pomocy finansowej  na  dokończenie  rozbudowy remizy  strażackiej
w Białej,
c)   pismo  pana  Wiktora  Kałki  z  dnia  24.09.2014  r.  w  sprawie   założenie
oświetlenia ulicznego na drodze do posesji  w Stobnie,
d) pismo mieszkańców Siedlisko z dnia 29.09.2014 r. o poparcie wykonania
drogi osiedlowej.

8.Wnioski komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

1



Nowy prządek posiedzenia  został poddany głosowniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało 
sie-0.

Ad 2)  Zatwierdzenie protokołu   nr 40/14  z  17.09.2014 r. 
Przewodnicząca komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie
protokołu   przez głosowanie i  zapytała czy są uwagi. Uwag nie wniesiono.
Protokół  nr 40/14 z dnia   17.09.2014 r., został  przyjęty  w głosowaniu : za- 7,
przeciw -  0, wstrzymujących  się – 0.

     Ad 3) Podsumowanie Dożynek Gminnych  2014 r.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że jest bardzo zadowolona z faktu, że Dożynki
gminne  zostały  przeniesione  na  wieś.  Dalej  dodała,  że  mimo  pogody  Dożynki
gminne  udały,  były  wspaniałe  wieńce,  szkoda,  że  pogoda  trochę  nie  dopisywała.
Osobiście  podziękowała  sołectwu  Biała  za  piękne przygotowanie ( dekoracja,
oprawa)    wszystko było przygotowane jak należy. Podziękowania złożyła radnemu
panu Mariuszowi Łuczakowi za bryczki oraz  dla pani Hanny Zygmont  dyrektor
TDK za całą organizację Dożynek. Natomiast Burmistrzowi podziękowała za to, że
kontynuuje tradycje i dożynki gminne są na wsi.  
Jeśli chodzi o pewne uwagi, to uważa, że  mało było promocji dożynek w gazetach,
odnosi wrażenie, że dożynki  były słabo wyeksponowane oraz  słabe zdjęcia dożynek
( niezbyt ciekawe ujęcia ).

Burmistrz K. Czarnecki stwierdził, że to była trafna decyzja w sprawie przeniesienia
dożynek na wieś. Dożynki w Białej podobały  się jemu.

Radna  M.  Fidos  miała  uwagi   do   kazania  proboszcza  Białej  (  mało  treści
podkreślających pracę rolników) oraz uwagi do konkursu wieńca dożynkowego ( nie
powinien być w składzie komisji konkursowej przedstawiciel wsi).

Pani H. Zygmont podziękowała  osobiście radnemu Marcinowi Wydartemu za to, że
podczas nieobecności sołtysa wsi, podzielił zajęcia  wśród mieszkańców, za to, że
służył  pomocą   cały  czas.  Dalej  dodała,  że  jakby  spotkała  w  każdej  wsi  tak
życzliwych ludzi, to  będzie łatwo realizować  uroczystości dożynkowe.
Podziękowała  radnej  pani  Jadwidze  Durejko  za   pomoc  przy   organizacji
i  realizowaniu  wielu  pomysłów   i  pani  Iwonie  Moraczyńskiej   za  pomoc
w organizacji dożynek.

Przewodnicząca  komisji  podziękowała  pani  Iwonie  Moraczyńskiej  za  pomoc
w organizacji dożynek, miała uwagi jedynie do  sprawy  wypromowania dożynek
w gazecie ( mało informacji i słabe zdjęcia ).

Pani Iwona Moraczyńska- Lilleeng wyjaśniła, że w tym samym czasie odbywają się
dożynki w większości miejscowości. Jeżeli byśmy sobie  na przyszły rok, założyli
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w budżecie kwotę  600-700 zł, to wykupujemy stronę w gazecie i jest tylko o nas.

Członkowie komisji stwierdzili, że w konkursie na wieniec dożynkowy mogłaby być
w przyszłości dodatkowa  nagroda, nagroda  publiczności.

Ad 4)  Analiza materiałów na sesję.
Członkowie komisji analizowali następujące  projekty uchwał: 

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił   członkom  komisji   poszczególne  zmiany
proponowane w projektach   uchwał.  Stwierdził, że  większość zmian  dot. oświaty,
ul. Kościuszki  nie będzie realizowana z uwagi na odmienne zdania. Środki zostały
przeznaczone na  ul. Żwirową ( jest projekt techniczny), rozebranie murków koło IBI
a w to miejsce  będzie  zamontowane 6 ławek wraz z wyłożeniem nawierzchni koło
ławek  i  połączeniem  w  kierunku  sklepu  Neonet.  Jest  też  zwiększenie  środków
finansowych  z  przeznaczeniem  na   kościół  Filialny  w  Kępie  (remont  wieży
kościelnej) ponadto środki z  GKRPA  z przeznaczeniem na  zajęcia  sportowe we
wszystkich szkołach. Następnie omówił kolejne projekty uchwał.

Przewodnicząca komisji   zwróciła się z prośbą do Burmistrza o pilną interwencję
w sprawie szamba w  Szkole Podstawowej  w Przyłękach (jest  poważny problem
z  szambem -  nie  można  go   oczyszczać).  Zapytała,  czy  znalazły  by  się  środki
finansowe na  remont szamba.

a)  projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Trzcianka na lata  2014-2031;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

b) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

c) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii
Rzymskokatolickiej  pw.  Trójcy  Świętej  w  Róży  Wielkiej  na  prace
konserwatorskie  i  roboty  budowlane  przy  kościele  zabytkowym pw.  Świętej
Rodziny w Kępie;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  pozytwnie  zaopiniwała
projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się-0.
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d) projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  gminy  Trzcianka  do
stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

e) 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;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

f) projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016
dla gminy Trzcianka;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

g) projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXII/210/12   Rady
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25  października  2012  r.  w  sprawie  programu
gospodarowania  mieszkanio-wym  zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013-
2017;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

h) projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  współpracy  gminy
Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2015 rok”;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

i) projekt  uchwały  w  sprawie  aktualności  Studium  uwarunkowań  i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  oraz
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy
Trzcianka;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.
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j) projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  w  obrębie
geodezyjnym Biała;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się zprojektem
uchwały.

k) projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

l) projekt uchwały w sprawie odwołania Rady Oświatowej;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się z projektem
uchwały.

m) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o
pozbawienie lasów charakteru ochronnego;

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r. zapoznała się zprojektem
uchwały.

n)  projekt  uchwały  w  sprawie  lokalizacji  targowisk miejskich  w  Trzciance  i
ustalenia ich regulaminu.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  zapoznała  się
z projektem uchwały.

Ad 5)   Stawka  ceny żyta do podatku rolnego.

Z uwagi na brak informacji  z Głównego Urzędu Statystycznego, nie  zajmowano się
ww. sprawą. 

Ad 6)  Podsumowanie kadencji.
Przewodnicząca  komisji stwierdziła, że było 41  posiedzeń komisji. Efektem działań
komisji było m.in. przeniesienie dożynek gminnych z miasta na wieś, podatek rolny
na stałym poziomie, ustalenie  regulamin konkursu „Piękna wieś”, regulaminu  oceny
„Najładniejszy   wieniec   dożynkowy”,  spotkania  z  sołtysami  wsi,  sprawa zakazu
hodowli   norki  amerykańskiej,  praca   nad   programem  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi. Najwięcej czasu poświecono pracy nad uchwałą śmieciową, poruszano
sprawy melioracyjne,  stanu dróg gminnych, placów zabaw, sal  wiejskich,  świetlic
i remiz strażackich. 
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Następnie Przewodnicząca  komisji, podziękowała  wszystkim członkom komisji za
współpracę. 
  
Ad 7)  Sprawy wniesione do komisji:
a)   Informacja   Burmistrza  o  zakończonym   etapie  pracy  związanym
z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie WPI na lata 2015-2020;

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  zapoznała  się
z  przedłożoną informacją.

b) pismo Prezesa OSP Biała z dnia 25.09.2014 r.  o uwzględnienie w budżecie
2015  r.   pomocy  finansowej  na  dokończenie  rozbudowy  remizy  strażackiej
w Białej;
Przewodnicząca komisji odczytała treść pisma, w załączeniu.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  po  zapoznaniu  się
z  przedłożonym pismem Prezesa OSP Biała  o uwzględnienie  w budżecie 2015 r.
pomocy finansowej na dokończenie rozbudowy remizy strażackiej   w Białej,wyraziła
opinię  pozytywną. Członkowie komisji  wniosek poddali   głosowaniu: za-7, przeciw-
0, wstrzymało się- 0.

c)   pismo  pana  Wiktora  Kałki  z  dnia  24.09.2014  r.  w  sprawie   założenie
oświetlenia ulicznego na drodze do posesji  w Stobnie;

Przewodnicząca komisji odczytała treść pisma, w załączeniu.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  zapoznała  się  z   ww.
pismem.

d) pismo mieszkańców Siedlisko z dnia 29.09.2014 r. o poparcie wykonania drogi
osiedlowej;

Przewodnicząca komisji odczytała treść pisma, w załączeniu.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 21.10.2014 r., wyraziła pozytywną opinię
w  sprawie  pisma   mieszkańców  wsi  Siedlisko,  o  poparcie  wykonania  drogi
osiedlowej.  Członkowie  komisji   wniosek  poddali    głosowaniu:  za-7,  przeciw-0,
wstrzymało się- 0.

e)   pismo  Burmistrza  dot.  sprawozdania  z  przeprowadzonych  konsultacji
społecznych projektu „Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego  na terenie gminy Trzcianka na 2015  rok”.
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Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  21.10.2014  r.  zapoznała  się
z  przedłożonym pismem.

Ad 8) Wnioski komisji.
Członkowie   komisji  analizowali  udzielone  odpowiedzi  w  rejestrze  wniosków
komisji, od wniosku nr  186  z dnia  30.07.2014 r.  do  wniosku nr 190.

Radny A. Moszyński wnioskuje o uregulowanie prawne spraw w zakresie  własności
placów  zabaw, na terenie gminy Trzcianka ( niektóre place zabaw, nie są na gruncie
gminnym np. w Kępie).

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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