
Protokół  Nr 26/13

z   posiedzenia  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi   z  8  maja   2013 r.          

Posiedzenie   komisji  odbyło  się    w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w godzinach    od  16:00  do  19 :00.

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

a)  Krzysztof  Czarnecki – Burmistrz Trzcianki,
b)  sołtysi wsi zgodnie z załączoną listą obecności,
c)  pani   Agnieszka  Ciemachowska   -  kierownik  Referatu  Rolnictwa,  Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki,

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

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Zatwierdzenie protokołu nr 25/13  z  dnia 9.04.2013 r.
3.Statut sołecki- jego realizacja.
4.Omówienie spraw bieżących w sołectwach: drogi, melioracje, place zabaw, 
świetlice.
5.Organizacja "Dożynek  Gminnych"   i  konkursu "Piękna Wieś".
6.Analiza  projektów uchwał.
7.Sprawy skierowane do komisji:
- pismo  Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12.04.2013r  Nr 
OR.0005.2013.MD w sprawie  pana Henryka Sabata- do wiadomości  Komisji,
-  pismo sołtysa wsi Łomnica  z dnia 24.04.2013 r.  w sprawie  boiska we wsi 
Łomnica,
-   pismo sołtysa wsi Łomnica  z dnia 24.04.2013 r.  w sprawie  drogi gminnej nr 25  
we wsi Łomnica.
8. Realizacja  wniosków komisji. 
9.Wnioski   komisji.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.
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Ad 2) Zatwierdzenie protokołu nr 25/13  z  dnia 9.04.2013 r.
Przewodnicząca komisji J. Durejko zaproponowała członkom komisji  zatwierdzenie 
protokołu  przez głosowanie i  zapytała czy są uwagi. Uwag nie wniesiono.
Protokół  nr  25/13 z dnia   9.04.2013 r., został   przyjęty  w głosowaniu :  za -6, 
przeciw - 0, wstrzymujących  się -  0.

Ad 3) Statut sołecki - jego realizacja.
Przewodnicząca  komisji   stwierdziła,  że  teamat  ten  został   wprowadzony    do 
porządku posiedzenia aby przyjrzeć się temu aktowi prawnemy  jakie tam są  prawa, 
jakie obowiązki. Po rozmowie z panem Burmistrzem doszliśmy do wniosku, że ten 
punkt porządku posiedzenia należy  przesunąć   na następne posiedzenie komisji. 
Temat   statutów  sołeckich  dotyczy   Referatu  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska 
i  Rozwoju  Wsi  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  ponieważ  obecnie  zajęci  są  sprawą 
ustawy   śmieciowej  więc  proponuję  o  przesunięcie  tego  tematu  na  najbliższe 
posiedzenie komisji. Następnie zwróciła się do sołtysów  wsi aby przyjrzeli się  temu 
aktowi i   jego przeanalizowali   ponieważ na najbliższym spotkaniu będziemy ten 
temat realizować.

Ad 4) Omówienie spraw bieżących w sołectwach: drogi, melioracje, place zabaw, 
świetlice.
Przewodnicząca komisji przedstawiła temat i otworzyła dyskusję. Następnie zwróciła 
się z prośbą  do Burmistrza o zabranie  głosu  na ww. temat: jakie są  perspektywy, 
jakie są szanse. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, na dzień dzisiejszy jest problem  aby zbilansowały 
się dochody z wydatkami bieżącymi. Wydatki remontowe to są wydatki bieżące, nie 
możemy  sobie  pozwolić  na  ich  zwiększenie  i  musimy  ciąć.  Jeśli  chodzi 
o  profilowanie  dróg  jak  ktoś  z  państwa  sołtysów   zażyczy  sobie  uzupełnienie 
profilowania materiałem  finansowanym ze swojego budżetu, to zostanie wykonane 
ale niech nie liczy, że równiarka   w terminie późniejszym przyjedzie i  wyrówna 
jeszcze raz. Generalnie jesteśmy nastawieni na profilowanie  natomiast nie jesteśmy 
nastawieni  na  sypanie  materiału  drogowego.  Będziemy  robić   pewne   korekty 
w późniejszym etapie  aby uzbierać jakieś pieniądze  na  okres  jesienny po to  aby 
równiarka mogła pojawić się na drogach  co najmniej  trzy razy w roku. Obecnie 
sytuacja  jest  bardzo  trudna,  sądzę,  że    w  przyszłym roku  ten  problem zostanie 
inaczej rozwiązany, na obecną chwilę nic innego nie możemy zrobić.  Także środki 
finansowe, które do Spółek Wodnych  co roku przekazujemy tj. 20 tys zł, w tym roku 
nie  przekażemy  tej  kwoty,  po  prostu  nie  stać   nas  na  to.  Dalej  dodał,  że  będą 
analizować  przynależność  do   wszystkich   stowarzyszeń  i   organizacji  gminy 
Trzcianka,  co  mamy   czy  mamy  plusy,  czy  minusy,  czy  mamy  jakieś 
zainteresowanie,  czy  nie.  Być  może,  że   z  niektórych  stowarzyszeń  będziemy 
rezygnować. Jeśli państwo macie jakieś uwagi dot. profilowania to prosiłbym abyście 
państwo  się  tą  sprawą  zainteresowali.  Następnie  zwrócił  się  do  sołtysów 
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poszczególnych wsi, czy potwierdzają  raporty pracy równiarki- sołtysi potwierdzili. 
Dalej dodał, że ma pewne uwagi   do  profilowania dróg.

Sołtys  wsi  Biała   zaproponował,  może  przygotować  plan   profilowania  dróg 
i realizować jego.

Burmistrz K.Czarnecki dodał, że porozmawia z panem Siejakiem  w jaki sposób on 
rozwiązuje  te  problemy,  w  jaki  sposób  się   z  wami  kontaktuje,  jakie  drogi  są 
wyznaczone -  te sprawy  zostaną  rozwiązywane. Dalej poinformował, że  podpisana 
jest umowę  z firmą, która  zrobi  przegląd  wszystkich placów zabaw w całej gminie. 
Ponieważ  pan  Patalas,  który  dokonuje  przeglądu   placów  zabaw   opisuje 
uszkodzenia,  nie opisuje   fachowo.  Place zabaw są skonstruowane z  elementów, 
które wymagają atestów i niestety  jeszcze raz byśmy musieliśmy zatrudniać kogoś, 
kto  by te elementy wymieniał, naprawiał i  tutaj chcemy uniknąć tego,  dlatego też 
bierzemy fachowca,  który określi  jaki  jest  stan placów zabaw, jakie potrzebne są 
remonty. Sugestia jest taka, że wracamy do elementów stalowych  i  odchodzimy od 
elementów drewnianych. Ponieważ po pewnym okresie użytkowania ta   zewnętrzna 
część  jest  ładna,  estetyczna  natomiast  wewnątrz   nie  jest   zabezpieczona,  co 
powoduje, że wchodzimy w duże  nakłady  na remonty placów zabaw.

Sołtys  wsi  Pokrzywno  poprosił  aby  sołtysi  byli  obecni  przy  dokonywaniu 
przeglądów placów zabaw.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi  zwraca się z prośbą aby  poszczególni sołtysi 
wsi byli poinformowani o terminie   przeglądów  placów zabaw po to aby mogli być 
obecni przy takim przeglądzie.

Sołtys wsi Teresin zapytała,  czy place zabaw muszą być ogrodzone, czy nie. Czy 
istnieje  możliwość  aby na stan obecny  firma, która przyjedzie mogła  dokonać 
przeglądu i  wykonać ogrodzenie.

Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił, że sołtysi wsi powinni przystąpić do stowarzyszeń 
i  te sprawy  powinny realizować w ramach programu odnowy wsi. Można boiska, 
ogrodzenia placów zabaw realizować z tego programu. Dalej wyjaśnił, że  nie ma 
możliwości wykonania ogrodzeń przez te firmę, natomiast będą wykonywane tylko 
podstawowe  rzeczy.  Na  zapytanie  przewodniczącej  komisji,  czy  ogrodzenie 
placów  zabaw  nie   jest  kwestią  bezpieczeństwa -odpowiedział, że tak. Dalej dodał 
że nie jest to wymagane, że  musi być. Następnie przedstawił, że w Radolinie  jest już 
założone  stowarzyszenie,  które  jest  bardzo  prężne,  w  pierwszej  kolejności  chcą 
realizować   boisko  w  ramach planu odnowy wsi.  Zaproponował, aby poszczególni 
sołtysi  też  zakładali  takie  grupy  inicjatywne,  stowarzyszenia  (5  osobowe) 
i  występowali   o  dotację  na  różne   zadania  i  można  do  pana  Świątnickiego  się 
zgłaszać  i  on pomoże w tej  sprawie.  Te  grupy  5 osobowe będą  przeszkolone 
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i można uzyskać na każdą wieś  40 tys zł w ramach programu odnowy wsi.

Przewodnicząca komisji dodała, zakładając stowarzyszenie należy pamiętać, że takie 
stowarzyszenie  ma  też  i  obowiązki  i  aby  nie  popaść  w  problemy   chodzi  tu  o 
formalne problemy np. z Urzędem Skarbowym. Musi to być osoba lub osoby, które 
to poprowadzą. Następnie zwróciła się z zapytaniem do pani sołtys wsi Siedlisko, jak 
oni jako stowarzyszenie działają?

Sołtys wsi Siedlisko wyjaśniła, że jako stowarzyszenie nie mają środków własnych, 
mają plan odnowy wsi i  na razie nie działają.  Na  realizację  muszą mieć wkład 
środków własnych, nie korzystają z tych projektów ponieważ nie ma takiego, który 
by im pasował. Mają pomysły swoje ale muszą wstrzelić się w jakiś projekt.

Sołtys  wsi  Pokrzywno  poinformował,  że  u  nich  w  sołectwie  jest  założone  takie 
stowarzyszenie,  przystąpili  do  małych  projektów  i  ludzie  z  tego  stowarzyszenia 
pilnują jakie projekty można realizować.

Przewodnicząca komisji zwróciła się  z zapytaniem do sołtysa wsi Runowo, jak oni 
realizują  te projekty odnowy wsi.  Wyjaśniła,  że na terenie gminy Trzcianka były 
realizowane cztery projekty odnowy wsi.

Sołtys wsi Runowo wyjaśnił, że oni jako wieś mają  taki plan odnowy wsi, który jest 
ważny do 2015 r.  Było to realizowane przez pana Krupkę. Dalej dodał, ponieważ 
Urząd  wydał  4  tys  zł  na  wykonanie  takiego   planu,   powinien  pilnować   jego 
realizacji.  W całym   tym programie było 500 tys zł  na nasze miejscowości  i  te 
programy były rozłożone na raty i te pieniądze miały dla nas pozostać. W ramach 
tego planu było: chodniki, boisko plac zabaw i  świetlica, która została zrobiona ale 
nie do końca.

Przewodnicząca  komisji  wyjaśniła,  musiał  być  plan  odnowy  aby  można  było 
skorzystać z tzw. projektu półmilionowego na ewentualną  miejscowość ale ona nie 
była związana w ramach założenia planu, tylko były po prostu takie projekty. Mając 
plan odnowy można było zgłosić się do projektu.

Sołtys wsi Biała  i radny M. Wydarty  wyjaśnili, że  w ramach  ich  planu odnowy 
była realizacja sali wiejskiej ( z zewnątrz jest zrobiona w środku nie ), placu zabaw, 
boiska przy szkole,  remont kościoła,  cmentarza i   budowa tarasu widokowego na 
dolinę  Noteci.

Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że rozmawiała z panią Rybarczyk ze starostwa 
Powiatowego i ona wyjaśniła, że w ramach  tych projektów można realizować np. 
projekt   remontu  sali   bo  jest.  Dlatego  można  zgłaszać  się  do  Lider  Plus  mając 
gotowy projekt, czyli gmina.
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Burmistrz K. Czarnecki na zapytanie   pani sołtys wsi Teresin, czy  w pakiecie tych 
pieniędzy ma szansę każda wioska otrzymać tych 40 tys zł -  wyjaśnił, że  jeśli założą 
stowarzyszenie,  to mogą wtedy sami występować o te środki.

Przewodnicząca komisji,  na zapytanie  sołtysa   Nowej  Wsi, jak to jest  w tych 
sołectwach,  które  nie  mają  projektów,   jak  mają   realizować  swoje  remonty- 
wyjaśniła,  że  powinni  realizować  takie  remonty  w  ramach  planu  odnowy  wsi. 
Ponieważ  nie  mamy  pieniędzy  własnych  więc  dobrze  byłoby  poszukać  tych 
pieniędzy  z   zewnątrz  a  jest  szansa  w ramach  tych  projektów Lider  Plus.  Dalej 
dodała,  uważa, że mało zostało wykorzystanych  pieniędzy w ramach tego programu. 
Cały czas  twierdzą, że mają  na to pieniądze.

Sołtys wsi  Runowo dodał, mają pieniądze ale najpierw gmina musi na to wyłożyć 
swoje pieniądze aby można było uzyskać  z tego programu. Dalej dodał, że był na 
takim szkoleniu z Lidera Plus i  na takie   nasze  projekty ogółem  jest  kwota może 
30 tys  zł  i  to  są projekty   za kwotę 1000 zł, 500 zł, 600 zł. Jak były pieniądze  
z naszej gminy  na inwestycje  to  Lider mógł się pochwalić a resztę to Lider ma małe 
pieniądze. Jeśli dają pieniądze to są małe np. na festyn, na wyposażenie sali ale to są 
małe pieniądze.

Sołtys wsi Nowa Wieś dodał, że rozmawiał z Liderem Plus i jeśli by gmina wystąpiła 
w sprawie remontu sal, to może dostać  w granicach 200 tys  zł   z przeznaczeniem na 
remont tych sal.

Sołtys  wsi  Straduń  dodał,  że  gminy  ościenne  realizują  remonty  sal  wiejskich 
w ramach dotacji unijnych ale   w naszej gminie tego się nie realizowało. Poruszył 
też problem ogrzewania sali wiejskiej gdzie musi ją osobiście ogrzewać, pracuje za 
palacza  zimą  i  codziennie  musi  sam  ogrzewać  salę  ale  gdyby  było  zlane 
koncentratem nie trzeba by było codziennie ogrzewać.

Przewodnicząca komisji  stwierdziła, sołtys wsi Stradunia mówi, że nie ma potrzeby 
zakładania stowarzyszeń ale każda z 4 świetlic gdyby nie było  planów odnowy  nie 
otrzymałaby   pieniędzy.  Trzeba  mieć  dokument  na   bazie  którego  zwracasz  się 
o dofinansowanie. Musi być zebranie wiejskie i na tym zebraniu wyznacza się plan 
odnowy co mieszkańcy chcą. Jeśli  coś co się zadzieje we wsi w ramach pieniędzy 
unijnych  to też  w ramach planu  odnowy aby nie było pretensji, że ja chce coś 
innego. Jednym z załącznikiem jest też  udział mieszkańców w czynie społecznym.

Radna   M.  Fidos  dodała,   w  tym planie  odnowy musi  być   też  być  deklaracja 
mieszkańców dot. udziału w czynie społecznym.

Sołtys wsi Nowa Wieś dodał, jeśli w Nowej Wsi byłaby zrobiona sala, to na pewno 
wieś zebrała by się i przygotowała plan odnowy wsi.
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, nie  jest sztuką  budowa sali  albo remont  kiedy 
w niej nie będzie się nic  działo.   Kiedy ta sala będzie 'żyła” to znajdą się na to 
pieniądze. Dalej dodał, że był w Radolinie i chcą salę wiejską a okazuje się, że pół 
szkoły jest wolna i można to wykorzystać.

Przewodnicząca komisji  stwierdziła, że taka sytuacja jest w Stobnie, Radolinie gdzie 
można wykorzystać budynki po szkole.

Przewodnicząca komisji na podstawie deklaracji Burmistrza wyjaśniła sołtysom wsi, 
że  jeśli  znajdą  kupca  na  ziemię  lub  budynek  to  ¾  środków  finansowych  z  tej 
sprzedaży przechodzi na daną  wieś.

Przewodnicząca komisji i  radna M.Fidos stwierdziły, że powinien przyjechać ktoś 
z Lidera Plus i  poinformować mieszkańców wsi.

Sołtys wsi Biernatowo poinformowała, że  otrzymała informację pisemną  z Lidera 
Plus   ale  dla  niej   jest  niezrozumiała.  Jeśli  chodzi  o  przyjazd  do każdej  wsi,  to 
poinformowaną ją,  że nikt nie będzie chodził po  20 wsiach.

Sołtys wsi Teresin dodała, powinna być  jedna osoba ze strony  gminy  aby  tę sprawę 
pilotowała.

Burmistrz  K.  Czarnecki  stwierdził,  jeśli  w  danej  wsi  nie  zostanie  grupa  ludzi 
przeszkolonych   nie uruchomimy środków własnych, to  państwo  tych pieniędzy 
nigdy nie uzyskacie.

Sołtys  wsi  Straduń,  mówi  się  o  rozbudowanej  administracji  Urzędu,  to   po  co 
tworzyć  nowe  grupy  do  przeszkolenia  kiedy  można  do  tego  wykorzystać 
pracowników administracyjnych Urzędu aby te projekty tworzyli i odpowiadali.

Burmistrz K. Czarnecki dodał, te osoby, które szkolą one są opłacone i nie należy 
narzucać  dodatkowych kosztów. Dalej dodał nikt pieniędzy nie daje, pewne rzeczy 
trzeba wykonać. Jeśli państwo nie chcecie tego lidera stworzyć to nic na siłę nie da 
się zrobić. Dalej dodał, ja się  zobowiązuję, że pani Rybarczyk zostanie zaproszona 
i  będziecie państwo   mogli się  z nią spotkać, zapytać ale  z góry państwo  nie 
możecie  zakładacie, że Urząd ma za was wszystko zrobić.

Przewodnicząca komisji  przypomniała, jak były tworzone plany odnowy wsi, otóż 
przyjechał człowiek, który ten plan robił, przyjechał Burmistrz, było zebranie na wsi 
i ten  pan od razu wiedział co ma zrobić. 

Sołtys  wsi  Łomnicy   poruszyła  problem  wykonywania  nasadzeń  przy  drogach 
powiatowych, otóż  na wykonanie takich nasadzeń musi być zgoda administratora 
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drogi  i czy  środki sołeckie mogą być na to przeznaczone.

Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  takie  nasadzenia  nie  mogą  być  wykonane  na 
gruncie które nie są własnością  gminy. Środki z funduszu sołeckiego nie mogą  być 
przeznaczone na drogi powiatowe, musi być porozumienie spisane w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji podsumowując stwierdziła, że Burmistrz zobowiązał się, że 
na  najbliższe  spotkanie,  które  zorganizujemy  poprosi  panią  z  Lidera  Plus,  która 
wyjaśni jakie dokumenty, jak to w praktyce się odbywa.

Sołtys wsi Runowo stwierdził, że był na szkoleniu i jeden z wójtów  objaśnił, że 
w przypadku gmin miejsko- wiejskich są problemy przy uzyskaniu  środków z tych 
programów.

Pani A. Ciemachowska   wyjaśniła, jak  odbywa się w gminie Czarnków.  Programy 
odbudowy wsi  były realizowane 10 lat  temu ale  takich programów nikt  nie pisał 
z  zewnątrz  lecz pisali   faktycznie  mieszkańcy. Mieszkańcy wyłonili  pewną grupę 
tzw. odnowy wsi  i przyjeżdżała osoba z Urzędu, która nas szkoliła  po czym grupa 
inicjatywna  musiała  samodzielnie  napisać  program,  czy  on  był  dobry  czy  zły. 
Oceniający te projekty  zaważali,  że to nie pisze ktoś sztampowo lecz faktycznie 
zainteresowani mieszkańcy danej wsi. Wszystkie te projekty które wówczas powstały 
otrzymały dofinansowanie a teraz też były pisane  aktualizacje tych programów i też 
samodzielnie.

Przewodnicząca  komisji  dodała,  gmina  Trzcianka  ma  zrealizowane  4  projekty 
w ramach  tego programu. Dalej dodała, trzeba bardzo uważać  aby te dokumenty 
były wykonane należycie. Inna sytuacja jest wtedy kiedy tych pieniędzy jest dużo a 
teraz kiedy tych pieniędzy jest mało to zwraca się uwagę na najmniejsze szczegóły. 
Teraz  nagle  prostuje  się  wiele  rzeczy,  które  kiedyś  nie  miały  racji  bytu  np. 
Pokrzywno  nie  otrzymało  dofinansowania.  Jeśli  w  jakimś  sołectwie  zebranie  się 
odbędzie i  utworzy się grupa inicjatywna to niech jedzie i się wyszkoli. Jedno nie 
wyklucza drugiego, również można  zrobić spotkanie z panią Rybarczyk, która po 
prostu wytłumaczy.

Burmistrz  K.  Czarnecki   dodał,  jedno  nie  wyklucza  drugiego  abyście  państwo 
stowarzyszenia  zakładali,  którego celem jest  organizowanie  życia  kulturalnego na 
wsi.  W mieście jest bardzo dużo stowarzyszeń, które działają. Musimy zacząć, że 
znajdą się dwie, trzy wsie, które będą prężniejsze i z tego skorzystają a za nimi pójdą 
pozostali. 

Ad 5) Organizacja "Dożynek  Gminnych"   i  konkursu "Piękna Wieś".
Przewodnicząca  komisji   wyjaśniła,  że  brane  były  pod  uwagę  trzy  wsie  na 
organizacje dożynek gminnych ale szala się przeważyła w kierunku  Nowej  Wsi.
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Burmistrz K. Czarnecki  dodał, że to była jego propozycja aby te dożynki odbyły się 
w Nowej Wsi z uwagi na znaczny obszar  oraz  scenę wybudowaną przez jednego 
radnego. Dalej dodał, co roku  będziecie państwo wyznaczali wieś, czy radę  sołecką, 
która będzie organizowała dożynki, wymaga to  nakładów przygotowawczych i musi 
być wyznaczone wcześniej aby można było się do tego przygotować.

Sołtys  wsi  Teresin  zapytała,  jakie  musi  spełnić  wieś  warunki  aby  mogła 
zorganizować festyn na wsi  w sensie pozwoleń, zabezpieczeń. Dalej dodała, że np. 
jak  jest  organizowana  jakaś  loteria  to  wiem,  że  musi  być  jakaś  kasa  fiskalna 
ponieważ nieraz się słyszy, że jakieś Koło gospodyń wiejskich  zorganizowało  festyn 
aby zarobić  a tu naraz okazuje się, że muszą zapłacić karę ponieważ nie mieli kasy 
fiskalnej.

Radna  M.  Fidos   wyjaśniła  sołtys  wsi  Teresin,  nie  zgłosisz  ponieważ  nie  masz 
osobowości  prawnej, jest ustawa w sejmie i mają to zmienić.
Sołtys wsi Łomnica dodała, jest kwota wolna od podatku tylko trzeba zgłosić.
Sołtys wsi Runowo dodał, że powinno się też  zgłosić do Izby Celnej.

Sołtys wsi Straduń poruszył problem  opłat do ZAIKS, zwrócił się z prośbą, czy nie 
można by oprawy muzycznej na organizowanych np. festynach wiejskich podciągnąć 
pod   TDK  jako  organizatora, który już ponosi opłaty ryczałtowe, po co ponosić 
opłaty  po  raz  drugi.   Stwierdził,  że  powinien  być   zapis  w  ustawie,  że   opłaty 
odprowadzane   do   ZAIKS    nie  dotyczą  rad  sołeckich,  szkół.  W  tej  sprawie 
rozmawiał z sanatorem Niewiarowskim, który zobowiązał się ten  temat sprostować.

Sołtys  wsi  Runowo  dodał,  w  ubiegłym  roku  miał  podobną  sytuację  i  otrzymał 
odpowiedź, że nie da rady- pan jako organizator  festynu musi ponieść opłaty.

Przewodnicząca  komisji  dodała,  można  to  ująć  inaczej  i  powiedzieć,  że 
organizatorem części artystycznej mojego festynu jest Trzcianecki Dom Kultury i  ja 
za to nie odpowiadam a TDK ma  umowę.
Następnie zaproponowała wniosek  o treści:  aby zapytać  czy istnieje możliwość 
aby  Trzcianecki  Dom  Kultury  mógł  odpowiadać  za  część  artystyczną  na 
organizowanych  festynach  na wsi za korzystanie z muzyki.

Sołtys  wsi  Teresina  poruszyła  problem TOI   TOI.  Na  to   sołtys  wsi  Stradunia, 
stwierdził, że  TOI TOI   z „Kombudu”  nie mogą być użytkowane ponieważ nie 
spełniają wymogów sanitarnych, taka jest decyzja inspektora powiatowego.

Przewodnicząca komisji  dodała,  jeśli  chodzi o ponoszenie opłat  za TOI TOI, jest 
budżet sołecki, to opłaty należy ponieść  też   za to. Sołtys Nowej Wsi dodał, jeśli 
chodzi  o wynajęcie czegokolwiek to nie ma problemów, największym problemem 
jest opłacenie tego.
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Burmistrz K. Czarnecki dodał, państwo założycie stowarzyszenie, z lokalnej grupy 
otrzymacie  pieniądze  i  zapłacicie  za   sprzęt.   Dalej  wyjaśnił,  pani  Rybarczyk 
poinformowała,  że    wszystkie  sołectwa  organizują  w  ten  sposób   festyny  jako 
stowarzyszenie  i otrzymują na to pieniądze.

Przewodnicząca  komisji  dodała,  dowiedziała  się,  że  zdecydowano  się  na 
kontynuowanie w dalszym ciągu konkursu „Piękna Wieś”. Dalej dodała, że są uwagi 
dot. samego regulaminu.

Pani  A.  Ciemachowska wyjaśniła,  że  na podstawie  sugestii  sołtysów na ostatnim 
spotkaniu  jest  przygotowywany  projekt  uchwały   w  sprawie  zmiany  regulaminu 
konkursu „Piękna Wieś” aby  wprowadzić pewną zmianę dot. przerw np. jeśli ktoś 
był laureatem i  uzyskał  nagrodę  za I miejsce to przez 3 lata nie może uczestniczyć 
w konkursie dopiero w 4 roku. Do  udziału w konkursie, sołectwo zgłasza sołtys a 
zagrodę-  osoba  indywidualna.  Zmienił  się  termin  składania  wniosków   do  15 
czerwca   danego roku.  Pierwszy objazd jest  na koniec  czerwca a  drugi  objazd 
ostatni tydzień  sierpnia.
Na zapytanie  pani sołtys wsi Teresin, że  z konkursu są wykluczone gospodarstwa 
agroturystyczne- wyjaśniła, że te  gospodarstwa nie uczestniczą  i na te gospodarstwa 
są  inne  konkursy.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  regulaminu   zostanie 
przedłożony Radzie.

Sołtys  Nowej Wsi zwrócił się z prośbą aby był geodeta i pan R. Zozula w celu 
przyspieszenia   remontu  skrzynki  elektrycznej,  która  jest  na  terenie  boiska 
sportowego  a  będzie  potrzebna  przy  organizacji   dożynek.  Dowiedział  się,  że 
załatwianie  sprawy w Energetyce trwają dość długo.

Sołtys wsi Runowo  podkreślił aby organizowane dożynki gminne nie zbiegły się 
z dożynkami  powiatowymi.

Sołtysi wsi  zgodzili się na propozycję  Burmistrza K. Czarneckiego aby dożynki 
gminne odbyły się 8 września 2013 r.  w Nowej Wsi.

Burmistrz K. Czarnecki  na zapytanie Sołtysa  Nowej Wsi   w sprawie krzeseł, które 
są w  ośrodku „Bajka” poinformował, że rzeczywiście te krzesła trzeba będzie zabrać 
stamtąd, poza tym do dyspozycji są   siedziska  stadionowe na strychu  budynku 
Urzędu, które też ewentualnie można wykorzystać na dożynki.

Ad 6) Analiza  projektów uchwał.
Z uwagi, że nie przedłożono projektów uchwał, nie było  prowadzonej analizy.

Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował,  że  projekty  uchwał  są  w  trakcie   
przygotowywań i  i będą  przedłożone radnym   na  najbliższą sesję 23 maja br.
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Ad 7) Sprawy skierowane do komisji:
a)   pismo  Przewodniczącego Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  12.04.2013r   Nr  
OR.0005.2013.MD w sprawie  pana Henryka Sabata- do wiadomości  Komisji,
b)  pismo sołtysa wsi Łomnica  z dnia 24.04.2013 r.  w sprawie  boiska we wsi  
Łomnica,
c) pismo sołtysa wsi Łomnica  z dnia 24.04.2013 r.  w sprawie  drogi gminnej nr 25 
we wsi Łomnica.

Przewodnicząca  komisji  poinformowała,  że  do  komisji  zostały  skierowane  dwa 
pisma w sprawie  boiska  i  w  sprawie  drogi  gminnej  we  wsi  Łomnica.  Następnie 
poprosiła panią sołtys o przedstawienie  tego problemu.

Sołtys  wsi  Łomnica  wyjaśniła,  że  za  poprzedniego  Burmistrza  została  sprzedana 
działka budowlana,  która  weszła  w teren naszego boiska.  Przez to boisko zostało 
skrócone  i w tej chwili boisko nie jest wymiarowe ponadto została sprzedana droga. 
Nowa droga została wytyczona w innym miejscu  ale wymaga rozplantowania terenu 
ponieważ  nie  ma  drogi  a   ludzie  jadą  po  prywatnej  posesji  mimo   tablic 
informujących   o terenie prywatnym. Tablice zostały zdjęte i ludzie niszczą teren 
prywatny.  Dalej  poinformowała,  że  rozmawiała  z  panią  z   Urzędu   w  sprawie 
podcięnia gałęzi  drzew, które uniemożliwiają swobodne korzystanie z terenu boiska, 
pani była ze mną na tym boisku i poinformowała mnie, że  dopiero w przypadku jak 
powstanie  budynek,  zostanie  ogrodzony,   dopiero  będziemy  myśleć  dalej.  Dalej 
dodała, uważam, że trochę będzie za późno  ponieważ grający w piłkę będą piłkę cały 
czas  na  czyjąś  posesję  wbijać   i  odbierać,  tak  nie  powinno  być.  Prosilibyśmy  o 
rozplantowanie  terenu  drogi w nowym wyznaczonym planie aby umożliwić dojazd 
do  boiska.  Natomiast  boisko  przekształcić  w  inny  sposób  ponieważ  jest  tam 
w  pobliżu  (  za  lasem  )  działka  gminna  lub   rozmawiać  z  proboszczem 
o  umożliwienie  skorzystania  z  działki  parafialnej  na  ten  cel.  Dalej  dodała,  że 
rozmawiała z proboszczem i jest w stanie odstąpić ten teren gminie.  Rada sołecka 
jest za zrobieniem boiska na działce gminnej za lasem  na której rosną samosieje, 
które  można  by usunąć,   powstałoby  boisko i  nie  byłoby problemu z  sąsiadami. 
Problemem w powstaniu nowego boiska są rosnące  na tej działce drzewa.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2013 r. zapoznała się z treścią 
pism  pani sołtys wsi Łomnica  dot. boiska i drogi oraz wyjaśnieniem udzielonym 
przez panią sołtys.

Sołtys  wsi  Biernatowo  zwróciła  się  z  prośbą    do  Burmistrza  o  zabezpieczenie 
budynku w centrum wsi Biernatowo zlokalizowanego  naprzeciw kościoła. Miały być 
umieszczone  tam tablice ostrzegawcze ale do dzisiaj  ich nie ma. Jest to budynek 
drewniany w najgorszym stanie jest obora przylegająca do prywatnego ogrodu.

Burmistrz  K. Czarnecki wyjaśnił, że budynek ten idzie na przetarg pod  sprzedaż. 
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Odpowiedział też sołtysowi  wsi Runowo  na zapytanie: czy działki, które przylegają 
do  posesji,  które  mogły  by powiększyć  gospodarstwo,  czy   też  idą  na  przetarg- 
odpowiedział,  że  też  idą  na  przetarg  z  możliwością  pierwokupu  i  rzeczoznawca 
wyceni wartość  działki Na zapytanie sołtysa wsi Pokrzywno aby był wykaz takich 
działek do sprzedaży- wyjaśnił, że   taki wykaz działek  jest  sporządzany.

Sołtys wsi Stradunia zgłosił, że na terenie wsi jest dużo działek w centrum wsi,  które 
nie  są  sprzątane  przez  ich  właścicieli.  Zwrócił  się  z  prośbą  aby  Straż  Miejska 
zainterweniowała w tej sprawie. Dodał, że chcą startować w konkursie „Piękna Wieś” 
ale  te działki  psują  wygląd estetyczny wsi.  Dalej dodał, że następną  sprawą jest 
problem z placem zabaw na którym notorycznie jedna z osób robi straszny bałagan.

Sołtys  Nowej Wsi  poinformował, że w ubiegłym roku zgłaszał  panu Pachciarkowi 
i pani Wlazło o wykoszeniu terenu przed posesją i jak pracownik chciał wykosić, to 
powstał  problem ponieważ nie pozwolono mu   wykosić z uwagi, że to są ich działki.
Ponadto wszystkie ścieki jakie są  w domu  odprowadzane są na pole. Prosił Straż 
Miejską  ale nie przyjechała aby zainterweniować w tej sprawie. Dalej dodał, że rury 
odprowadzające ścieki są widoczne, wszystko jest naprzeciw placu zabaw i boiska 
sportowego.

Sołtysi   wsi  Teresin   i   Biernatowa poruszyły  problem  z  wałęsającymi  się 
bezdomnymi psami,  które  stanowią zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi  i  proszą aby 
w tej sprawie interweniowała  Straż Miejska.

Sołtys wsi Przyłęki interweniuje w sprawie załatania 3 dziur w jezdni  drogi gminnej 
przez  wieś  Przyłęki.  Dziury  te  stanowią  duże  zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego szczególnie dla  dzieci. Dalej dodał, że od 3 lat interweniuje w tej sprawie 
i nie może doprosić się  realizacji.

Sołtys   Nowej  Wsi   poprosił  o  skierowanie  do  państwa  Kosowskich   pisma 
interweniującego  w sprawie naprawy drogi gminnej, która jest rozjeżdżana przez ich 
pojazdy rolnicze.
Na to pani sołtys  wsi Teresin dodała, jaką drogą  ci rolnicy  mają dojechać do swoich 
pól mając sprzęt rolniczy jak: kombajn, ciągniki. Na to sołtys  Nowej Wsi stwierdził, 
że   wystarczy, że przywiozą  na drogę gruz. Na to pani sołtys wsi Teresin, to rolnik 
aby mógł dojechać do swoich pól,  ma wszystkie drogi robić,  to jest  coś nie tak.

Burmistrz  K.  Czarnecki  na  zakończenie   poinformował,  że   poszczególni  sołtysi 
otrzymają  deklaracje  dot.  odpadów  komunalnych  i   będą   musieli  roznieść 
wśród mieszkańców wsi  a  potem zebrać  te  deklaracje.  Dostaniecie  państwo taki 
wykaz  komu  zostawiliście  taką  deklarację  abyśmy  mieli  autentyczną  ewidencję 
mieszkańców poszczególnych posesji. Część posesji jest zgłoszona, część nie, część 
posesji  jest zamieszkała, część  w trakcie budowy -  musimy mieć dane do kogo 
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deklaracje  zostały dostarczone.

Pani  A.  Ciemachowska  dalej  wyjaśniła,  że  planują  zorganizować  dwa  spotkania 
z  sołtysami.  Pierwsze  spotkanie  będzie  dotyczyło  przeszkolenia  i  bardziej 
przybliżenia ustawy śmieciowej  ( ewentualne pytania ) i będziemy prosili o pomoc 
przy  roznoszeniu  tych  deklaracji  oczywiście  za  odpłatnością   a  drugie  spotkanie 
będzie odnosiło się  do szkolenia na temat przeglądów palców zabaw. Firma, która 
dokona przeglądów placów zabaw przeszkoli państwa abyście mieli uprawnienia do 
codziennych przeglądów.  Dalej  dodała,  że  nie  będziecie  musieli  dokonywać  tego 
najważniejszego  przeglądu,  tylko  będziecie  zgłaszali  usterki  i  odnotowywali  te 
zgłoszenia aby potem nie odpowiadać jak coś się stanie.  Szkolenie, które będzie 
robiła ta firma będzie  trwało 4 godziny.  Ustalono,że szkolenie  w sprawie placów 
zabaw odbędzie się 16 maja br. 

Przewodnicząca komisji poprosiła panią A. Ciemachowską, żeby ją zaprosić na to 
szkolenie ponieważ  chce osobiście   uczestniczyć   w tym szkoleniu.

Sołtys wsi Stradunia poruszył sprawę ubezpieczenia placów zabaw, czy gmina nie 
mogłaby wyasygnować  z budżetu jakieś kwoty na ten cel.
Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  że  place zabaw są przez gminę ubezpieczone, 
dodatkowo firma w przypadku jakiegoś zdarzenia się broni  i  dochodzi przyczyny.

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła, że przegląd przez firmę będzie przeprowadzony 
pod  względem  atestów   urządzeń  na  placu  zabaw  a  sołtys,  który  zostanie 
przeszkolony  codziennie sprawdzi te urządzenia i widząc, że coś jest nie tak, zgłasza 
te usterki  odnotowując każde zgłoszenie.

Przewodnicząca  komisji  dodała,  rozumiem,  że  sołtys  odpowiada  wtedy,  jeżeli 
wiedząc,  że jest  usterka nie zgłosił  i  z  tego powodu stało się  nieszczęście.  Jeżeli 
sołtys zgłasza,  ma to odnotowane w książce zgłoszeń i  miało to być naprawione ale 
nie zostało,  to wtedy nie odpowiada za zaistniałe zdarzenie. Dalej poinformowała 
panią A. Ciemachowską, że Komisja  prosi aby przy przeglądach placów zabaw byli 
obecni sołtysi wsi.

Sołtys wsi Runowo  zainterweniował w sprawie rozwiązanie problemu z gromadzącą 
się wodą  na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą  wojewódzką ponieważ zimą 
tworzy się duże lodowisko. W tej sprawie było wiele spotkań z zarządcami dróg ale 
jest problem z dogadaniem się. Uważa, że powinien być zrobiony przepust pod drogą 
aby odprowadzić wody.  Gromadzące się wody  powodują   zalewanie  ścian budynku 
sali wskutek tego ściany budynku osiadają.

Przewodnicząca komisji dodała, może trzeba byłoby sprawdzić wszystkie urządzenia 
drenarskie, może zostały przerwane i dlatego tak się dzieje. 
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Burmistrz K. Czarnecki dodał, będzie  pan Starosta  10 maja  br. z uwagi, że  pan 
Jagła z WZDW chce pewnej zamiany gruntów dokonać i dać nam w użytkowanie. 
Wszystkie  uwagi   które  państwo macie,  czy  do powiatu,  czy  do ZDW dot.  dróg 
proszę zgłosić. 

Sołtys wsi Teresin  zgłasza formalny wniosek o  wybudowanie chodnika  przy drodze 
powiatowej  lub  ewentualne   zabezpieczenie  w  budżecie  sołeckim  wsi  Teresin 
środków  na budowę  chodnika aby zrealizować zadanie w ramach porozumienia. 
Chodnik jest  potrzebny z uwagi na  zwiększony ruch pieszy ( dorośli i  dzieci do 
przystanku  autobusowego).  W chwili  obecnej  przy  tej  drodze  jest   8  budynków 
mieszkalnych,  w których  są dzieci małe, które chodzą drogą główną.  Ruch na tej 
drodze  jest  duży  co   stanowi  zagrożenie  bezpieczeństwa  ludzi.  Droga  łącząca 
Trzciankę z Teresinem jest uczęszczana przez wielu rowerzystów.

Sołtys wsi Wrząca zgłosił wniosek  o  dokończenia inwestycji tj. budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej we wsi Wrząca ( brakuje około 30 mb chodnika).

Sołtys  wsi  Łomnica  zgłosiła   sprawę:  na  drodze  wojewódzkiej  we  wsi  Łomnica 
została wykonana nawierzchnia. Zostały obniżone krawężniki i teraz woda  przelewa 
się  do dwóch  posesji   (  mostek  w kierunku Wrzącej  przy szkole  )  i  nie  można 
doczekać się wykonania tego odpływu mimo, że było to zgłaszane.  

Sołtys  wsi  Siedlisko  zgłosiła  potrzebę  wykonania  chodnika  przy  drodze 
wojewódzkiej na łuku  ( koło pana Galanta naprzeciw pana Jagły)   przy przejściu dla 
pieszych.

Przewodnicząca komisji dodała, że wnioskuje o uporządkowanie terenu koło sklepu 
( droga wojewódzka).  Na poboczu drogi woda się zbiera  i  jak jadą  samochody 
budynki są  oblewane.  Woda ta gromadzi się  przy bardzo ruchliwym  przejściu dla 
pieszych   w kierunku   sklepu,   co jest  bardzo niebezpieczne szczególnie  zimą. 
Najprawdopodobniej  dzieje  się  to  ponieważ  brakuje  odprowadzenia  wody  pod 
wjazdami.

Sołtys wsi Biernatowo zgłosiła, pilną potrzebę wymiany dachu i drzwi w budynku 
remizy.

Sołtys   Nowej  Wsi na  drodze  powiatowej  w  centrum  wsi  zapadnięta   jest 
nawierzchnia  od  studzienki do spływu   oraz na łuku koło pana  L. Bednarka non 
stop stoi woda na jezdni.

Sołtys wsi Wapniarnia   wnioskuje do Dyrekcji Dróg Powiatowych w Czarnkowie 
( z uwagi, że gmina nie ma środków finansowych na budowę drogi ) o  wybudowanie 
5 km  drogi asfaltowej  i oświetlenie  tej  drogi.
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Sołtys wsi Łomnica zgłosiła problem: przy drodze powiatowej od strony Trzcianki na 
początku wsi Łomnica  jest  bardzo wysoki krawężnik. Pan Wesołowski z Zarządu 
dróg Powiatowych podsypał ten krawężnik ziemią ale to nie zdało egzaminu. Proszę 
o sprawdzenie tej sytuacji i podsypanie krawężnika tłuczniem.

Sołtys wsi  Pokrzywno wnioskuje  do Zarządu Dróg Powiatowych  o  dokończenie 
budowy  odcinka chodnika koło lustra  na łuku drogi w Kępie.

Radny  W.  Kilian zgłosił  potrzebę  wykonania  remontu  chodnika  wzdłuż  drogi 
powiatowej  przez  Nową  Wieś.

Przewodnicząca  komisji  podziękowała  wszystkim  sołtysom  za  przybycie  na 
posiedzenie komisji.
Zaproponowała członkom komisji o rozpatrzenie  sprawy pana Sabata.

Radny A. Moszyński dodał, pan Sabat  trzy wyjaśnienia od Urzędu dostał i został 
zaproszony do Urzędu  ale nie skorzystał z tego. Ten pan nie jest zainteresowany 
wyjaśnieniem sprawy  a tylko  skłóca całą  wieś. Dalej dodał,  budżet sołecki był 
ustalany  wspólnie  (  każde  zadanie),  głosowany,  wszystko  odbywało  się   zgodnie 
z  przepisami.

Przewodnicząca komisji dodała, na jego niekorzyść działa to, że prosił o dokumenty, 
otrzymał je ale z tych dokumentów nie skorzystał i nie chce przyjechać do Urzędu 
aby to do końca wyjaśnić.

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 8 maja 2013 r. zapoznała się z treścią 
pisma pana Henryka Sabata   oraz wyjaśnieniem  udzielonym przez  pana Andrzeja 
Moszyńskiego sołtysa wsi Pokrzywno.

Wnioski zgłoszone przez  poszczególnych sołtysów wsi: 

1. Sołtys wsi Runowo wnioskuje:
a)  o   pilne   wykonanie  odwodnienia   budynku  świetlicy  wiejskiej.  Obecne 
podsiąkanie  wód   powoduje  osiadanie  ścian   budynku,
b)  wykonanie   odprowadzenia wód na  skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z  drogą 
powiatową w centrum wsi.

2.Sołtys wsi Biała  zgłosił pilną   potrzebę   rozebrania albo  sprzedaży  starej  remizy 
we wsi Biała ( budynek stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ).

3.Sołtys wsi Stradunia  zwraca się z prośbą:
a) aby  rozstrzygnąć sprawę opłat do ZAIKS  w przypadku użycia oprawy muzycznej 
np.  na   organizowanym festynie.  Czy  to  nie  może  być  podciągnięte   w ramach 
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oprawy muzycznej TDK, która ponosi już opłaty do ZAIKS,
Wniosek  został   poparty   jednogłośnie  przez  członków  Komisji  Środowiska 
i Rozwoju Wsi.
b)  o interwencję Staży Miejskiej    w celu  uprzątnięciu  terenów działek prywatnych 
w  centrum  wsi,  które  są   bardzo  zanieczyszczone  a  trudno  wyegzekwować  od 
właścicieli ich uprzątnięcie.

4. Sołtys  Nowej  Wsi   wnioskuje :
a)  aby  przyspieszyć   modernizację  skrzynki  elektrycznej  w   Nowej   Wsi 
(zlokalizowanej na terenie boiska ), która będzie potrzebna przy  organizowanych 
dożynkach  gminnych,
b) o pomoc  Straży Miejskiej  w rozwiązaniu problemu  ze  ściekami  w centrum wsi 
koło placu zabaw naprzeciw boiska sportowego. Ścieki  zanieczyszczają wieś, jest to 
bardzo uciążliwe dla mieszkańców ponadto   utrudniają    koszenie   trawy,
c) o  naprawę nawierzchni drogi powiatowej, która jest zapadnięta na odcinku od 
studzienki  do spływu wód oraz na  łuku  drogi koło posesji pana Lucjana Bednarka,
d)  remont  zniszczonego chodnika wzdłuż drogi powiatowej przechodzącej przez 
wieś.
 
5. Sołtys wsi Łomnica wnioskuje:
a) o rozwiązanie problemu  z  boiskiem  wiejskim. Teren dotychczasowego boiska 
wskutek sprzedaży  przez gminę  gruntów,  został  umniejszony.   Brakuje  obecnie 
drogi  dojazdowej - należy rozplantować ( wyrównać ) teren pod nowo  wytyczoną 
drogą  a  boisko przesunąć.  Jest  możliwość  przesunięcia  terenu boiska  na grunt 
gminny ale   jest problem z drzewami, które uniemożliwiają  powstanie  nowego 
terenu boiska lub ewentualnie skorzystać z terenu gruntu   parafialnego  (wstępna 
zgoda jest),
b)  aby  rozwiązać  problem   przelewających się  wód  do dwóch posesji   przez 
krawężnik   przy  mostku  w  centrum  wsi  koło  szkoły  (  może  choć  podniesienie 
krawężnika)  sprawa dot.  drogi   wojewódzkiej,
c)  rozwiązanie problemu z wysokim krawężnikiem przy drodze  powiatowej  ( wjazd 
do wsi od strony Trzcianki). Zarząd Dróg Powiatowej  podsypał  wysoki krawężnik 
ziemią  gruntową  ale  to  nie  zdaje  egzaminu,  prośba   aby  sprawdzić  tą  sprawę 
i podsypać  teren  tłuczniem,
d)  dokonać  naprawy   świetlicy wiejskiej. 

6. Sołtys wsi  Przyłęki  zgłosił potrzebę załatania   trzech  dziur ( remont cząstkowy) 
w drodze gminnej  asfaltowej  przechodzącej przez wieś.

7. Sołtys wsi Pokrzywno wnioskuje:
a) o   zamontowanie 3 punktów świetlnych we wsi Pokrzywno w kierunku byłego 
PGR;
b)dokończenie  przy drodze powiatowej budowy chodnika (koło lustra) we wsi Kępa.
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8.Sołtys wsi Teresin zgłosiła:
a)  potrzebę   wybudowania  chodnika  przy   drodze  powiatowej   (  p.  strona  drogi 
Trzcianka- Radolin   wzdłuż  budynków mieszkalnych wsi Teresin ). Proponuje  aby 
ewentualnie zrealizować to zadanie  wspólnie   w porozumieniu z  Zarządem Dróg 
Powiatowych,
b)  problem z wałęsającymi się bezdomnymi psami, które   stwarzają  zagrożenie 
bezpieczeństwa dla ludzi ( kontrole Straży Miejskiej ),
c)  jakie warunki musi spełnić  wieś aby mogła zorganizować festyn w danej wsi ( co 
musi mieć pozałatwiane, jakie zgłoszenia). 

9. Sołtys  wsi Wrząca     zwrócił się z prośbą  o dokończenie rozpoczętej budowy 
chodnika   przez  wieś,  która  była  realizowana  przez  Wielkopolski  Zarząd  Dróg 
Wojewódzkich a nie  została zakończona ( 30 mb). 

10. Sołtys wsi Siedlisko wnioskuje:
a)   o   wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej   (  łuk drogi  koło pana 
Galanta) przy przejściu  dla pieszych,
b) rozwiązanie problemu  zastoin wody przy drodze wojewódzkiej koło przejścia dla 
pieszych   (  centrum  wsi   naprzeciw   budynku  pani  J.  Durejko).  Zastoiny  wód 
tworzące  się   wskutek  opadów   deszczu,   powodują  utrudnienia  w  ruchu  dla 
mieszkańców przy przejściu dla  pieszych  (  zimą śliskość wskutek zamarzania ) 
oraz oblewanie  wodą  budynku przez pojazdy samochodowe  poruszające się na 
drodze.

11. Sołtys wsi Biernatowo zgłosiła:
a)  pilną  potrzebę rozwiązania  sprawy remontu dachu i drzwi  remizy  strażackiej. 
Pozostałe remonty remizy  wieś wykona we własnym zakresie,
b) rozwiązanie   problemu  z wałęsającymi się bezdomnymi psami, które   stwarzają 
zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi ( kontrole Straży Miejskiej ).

12.  Sołtys  wsi  Rychlik   zgłosił  pilną   potrzebę   wyremontowania  (  remont 
cząstkowy)  drogi gminnej asfaltowej  przechodzącej przez wieś.

Ad 8)  Realizacja  wniosków komisji. 

 Komisja nie  nie analizowała odpowiedzi udzielone   na wnioski komisji.

Ad 9) Wnioski   komisji.

Radny W. Kilian  zgłosił  pilną potrzebę remontu przepustu drogowego  na drodze 
gminnej    przy  działce  nr  216  we  wsi  Runowo.  Przepust  jest  zniszczony  tzn. 
pozarywany, wąski  i   utrudnia   przejazd  drogą.
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Ad 10) 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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