
Protokół  Nr 44 /14

z  posiedzenia     Komisji  Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki  i Promocji  Rady 
Miejskiej Trzcianki  z  dnia  15 kwietnia  2014 r.   

Posiedzenie    odbyło  się   w  sali    sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w godzinach    od  14:00  do  17:00. 

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie   komisji, zgodnie z załączoną  listą obecności;
2) zaproszeni goście:
a)  pan Krzysztof  Czarnecki -  Burmistrz Trzcianki,
b)  pan  Marcin  Stawny  -  Zastępca  komendanta  Komisariatu  Policji 
w Trzciance,
c)  pan  Leszek  Kina  -  komendant  Jednostki  Ratowniczo-  Gaśniczej 
w Trzciance,
d) pan Mariusz Rozpłoch-  komendant  Straży Miejskiej Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzeniu   komisji  przewodniczył  Przewodniczący   K.  Oświecimski,  który 
przywitał  członków  komisji i zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek 
posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu  nr 43/14 z dnia 12.03.2014 r.- I część  i 18.03.2014 r. - II 
część.
4.Informacja  Policji  na  temat  bezpieczeństwa   w  gminie  Trzcianka,  w  tym: 
„Sprawozdanie  z  rocznej  działalności   wraz   z  informacją  o  stanie  zagrożenia 
przestępczością  oraz  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie 
miasta    i gminy Trzcianka w 2013 roku,   w odniesieniu do lat ubiegłych”.
5. Informacja Straży Miejskiej Trzcianki za rok 2013 oraz plan na rok 2014.
6. Kamera  termowizyjna  dla  Straży Pożarnej.
7. Sprawy organizacyjne biegu im Tadeusza  Zielińskiego i wyścigu  rowerowego. 
8.  Informacja   z   realizacji  inwestycji   sportowych  wynikających  z  zapisów 
budżetu     gminy Trzcianka.
9. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
10. Sprawy wniesione do komisji:  sprawozdanie Burmistrza Trzcianki z realizacji 
programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami  pozarządowymi   oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia. 
 

1



 Ad 2)  Przyjęcie porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację. 

Ad 3) Przyjęcie protokołu  nr 43/14 z dnia 12.03.2014 r. - I część  i 18.03.2014 r. -  
II część.
Przewodniczący  komisji  K.  Oświecimski  zaproponował   członkom  komisji 
zatwierdzenie  protokołu   przez głosowanie i   zapytał   czy są  uwagi.  Uwag nie 
wniesiono.
Protokół  nr 43/14 z dnia   12.03.2014 r.- I część i z dnia 18.03.2014 r. - II część, 
został  przyjęty  w głosowaniu : za-  5, przeciw -   0, wstrzymujących  się -  0.

Ad 4) Informacja Policji na temat bezpieczeństwa  w gminie Trzcianka, w tym: 
„Sprawozdanie z rocznej działalności  wraz  z informacją o stanie zagrożenia 
przestępczością oraz stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
miasta   i gminy Trzcianka w 2013 roku,   w odniesieniu do lat ubiegłych”.

Członkowie komisji otrzymali na ww. temat pisemną informację,  w załączeniu.

Pan  M.  Stawny   szczegółowo  omówił  przedłożoną   informację.   Jeśli  chodzi 
o przestępczość ogólną to w 2013 r.   odnotowano   437 przestępstw a w roku 2012 
było 509, czyli nastąpił spadek przestępczości ogólnej. Jeśli chodzi o wykrywalność 
przestępstw, to kształtowała się na poziomie takim samym jak w roku 2012, czyli na 
poziomie  91,8 % . Przestępstwa kryminalne  w  skład, których wchodzą kradzież 
z włamaniem,  włamanie, pobicia, bójki  i przestępczość  narkotykowa, stwierdzono 
tych przestępstw w roku 2013 ( 185) i jest to też liczba mniejsza niż w roku 2012 r 
gdzie było 231 takich przestępstw. Jeśli chodzi o wykrywalność  to nastąpił znaczny 
spadek w 2013 r  ( 82,4%) w porównaniu do roku 2012 ( 87,2%).  Dalej omówił 
szczegółowo  przestępstwa  kryminalne.  Jeśli  chodzi  o  kradzież  z   włamaniem to 
odnotowano w roku 2013 więcej przestępstw niż w roku 2012. Wykrywalność w  tej 
dziedzinie w 2013 wynosiła 71,9 %, a w roku 2012- 50%. Jeśli chodzi o kradzieże 
samochodów, w 2013  odnotowano  2 kradzieże,  które zostały wykryte.  Od roku 
2010 odnotowaliśmy  kilka kradzieży fikcyjnych samochodów, których nie było od 
tego momentu i praktycznie przestępczość samochodowa na terenie naszego miasta 
została  zlikwidowana.  Te  kradzieże,  które  zdarzyły  się  w  ubiegłym  roku,  to 
przestępcy w ciągu kilku godzin zostali zatrzymani i rozliczeni. Dalej jeśli chodzi 
o rozboje i  wymuszenia rozbójnicze, to w  2013 r odnotowaliśmy 3 takie zdarzenia 
i  wykrywalność  tych  przestępstw   jest  na  poziomie  100  %.  Dalej,  jeśli  chodzi 
o kradzież cudzych rzeczy, to odnotowano w 2013 r - 31 przypadków o 19 mniej niż 
w   roku  2012.  Wykrywalność  tych  przypadków  w  2013  r  kształtowała  się  na 
poziomie 56,3% i była mniejsza niż w roku 2012 – 82,7 %. W przypadku przestępstw 
narkotykowych, w zeszłym roku zrealizowano 41 spraw i było mniej niż w  roku 
2012, w związku z  czym  podjęto decyzje kadrowe i  zaangażowano większą ilość 
osób  do  tych  działań  i  to  widać  w  roku  bieżącym.  W tym zakresie  liczymy  na 
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współpracę  szkół w walce z przestępczością narkotykową. Szkoły nie chcą za bardzo 
współpracować  z  Policją.  Do  nauczycieli   powinna  dotrzeć  taka  wiadomość,  że 
Policja jest otwarta na współpracę aby walczyć z przestępczością narkotykową. Apel 
do  wszystkich,  którzy  mogą  pomóc  w  walce  z  przestępczością   narkotykową 
szczególnie  do szkół. Wykrywalność w tej dziedzinie  jest 100 %. W przestępczości 
gospodarczej odnotowano  w  2013 r. -  82 sprawy,  gdzie w roku 2012 były  64 
sprawy. Wykrywalność w roku 2013 kształtowała się na poziomie 96,3%, a w roku 
2012  na poziomie 98,4 %. Dalej szczegółowo  omówił  informację na temat  stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Trzcianka.

Przewodniczący  komisji  podziękował  komendantowi  Policji  w  Trzciance  za 
przedstawienie  sprawozdania  za  rok  2013.  Dodał,  zasadne  byłoby  aby  zrobić 
program w telewizji lokalnej  na temat narkomanii  w naszej gminie  i zaapelować do 
młodzieży, rodziców, dyrekcji  szkół  aby takie sprawy ujawniać, ponieważ jest to 
prewencja. Poprzez naukę można zapobiec wcześniej aby później nie wykrywać to 
jako przestępstwa. Ma nadzieje, że pojawi się w telewizji program, na który państwo 
zostaniecie zaproszeni i przekażą  tę informacje, że ci mieszkańcy którzy posiadają 
informację o narkotykach nie bali się  przekazać Policji i  nie obawiali się, na to będą 
mieli gwarancje anonimowości. Dalej dodał, jeśli chodzi o przestępstwa gospodarcze, 
to ci przestępcy uczą się nowych sztuczek, przychodząc na nasz  teren, zaczynają te 
praktyki stosować, które są ogólnie w Polsce stosowane   i jedni dają się nabrać a 
drudzy nie. Te przestępstwa jeśli chodzi o wykrywalność, to  są trudne do wykrycia.

Pan  M.  Stawny  wyjaśnił,  jeśli  chodzi  o  przestępstwa  gospodarcze,  to  są  sprawy 
związane z kupnem rzeczy na portalach internetowych. Należy podkreślić, że ludzie 
z własnej woli  nabierają się na różne rzeczy, a potem powstaje problem.

Przewodniczący komisji w imieniu Policji w Trzciance zwraca się z prośbą do 
Burmistrza  Trzcianki  o  zorganizowanie  spotkania  z  dyrektorami  szkół 
w sprawie  narkomanii wśród młodzieży gminy Trzcianka.

Radny A. Cija zgłosił do przedstawiciela Policji sprawę parkujących tirów w mieście 
a dot. to ul. Staszica, Wieleńskiej, ul. Dąbrowskiego. Stwierdził, że  takie parkowanie 
samochodów na ulicy stwarza dla użytkowników drogi niebezpieczeństwo . Prosi aby 
tym się zająć aby to nie miało miejsca. Dany pojazd jest oznakowany więc łatwo 
znaleźć kierowcę i ukarać za takie parkowanie.

Pan M. Stawny dodał, problem pojawia się co jakiś czas ponieważ w tej  sprawie, 
razem ze Strażą Miejską przeprowadzane są cykliczne działania, które  zmierzają aby 
wyeliminować  ten  problem.  Osoby  są  karane  mandatami  ale  wracają   znowu 
i czasami jest to „walka z wiatrakami”. Poinformował  radnego A. Ciji, że  sprawę 
parkujących tirów poruszy w powiecie i poprosi szefa aby policjanci  jeszcze bardziej 
zwrócili uwagę na  ten problem.  Dodał, że Straż Miejska też  do tego się przyłączy.
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Przewodniczący komisji zwrócił się z pytaniem do komendanta Policji, czy  wiosną 
pojawią  się  na  ulicach  Trzcianki,  piesze   patrole.  Dodał,  że   mówi   w  imieniu 
mieszkańców, którzy do niego zgłaszają taką  potrzebę. Zapytał, czy jest możliwość 
uzyskania ze szkoły  policyjnej w Pile, takiego  wsparcia.

Pan M. Stawny wyjaśnił,  taka możliwość jest, i ci ludzie przyjadą chętnie, nawet 
cztery   razy w roku, jest  tylko   mały problem, nie  ma  na to Policja środków 
finansowych. Jest  potrzeba taka  aby  pomóc w zakwaterowaniu i wyżywieniu tych 
ludzi,  ponieważ od nas na ten cel  nie dostaniemy  nic a jest to koszt około  5 tys zł.  
Jeśli samorząd nam pomoże, to my  załatwimy  ze szkołą w Pile i na lato patrole się 
pojawią.  Dalej  dodał,  naszymi  siłami  takie  patrole  są   taktycznie  niemożliwe, 
ponieważ jak  mamy jeden patrol  na  popołudnie,  to  ten  patrol  musi  być  mobilny 
ponieważ  mamy  pod  sobą  całą   gminę.  Dla  państwa   najczęściej  są   widoczni 
policjanci z   ruchu  drogowego, oni muszą jeździć samochodami  i skupiać się na 
wykroczeniach drogowych. 
Jeżeli  będzie pomoc samorządu w  zakresie zakwaterowania i wyżywienia, to ten 
temat zostanie załatwiony.

Przewodniczący komisji dodał, panie komendancie  samorząd wspiera Policję i to 
hojnie.

Pan  M.  Stawny  dodał,   chciałby   podziękować   za  pomoc  jeśli  chodzi  o  zakup 
radiowozu,  w  ubiegłym roku dzięki pomocy gminy udało się kupić nowy samochód.

Przewodniczący  komisji  dodał,  jeśli  będziemy  wiedzieli,  jaki  to  jest  koszt,  to 
będziemy mogli rozmawiać.

Pan  M.  Stawny  dodał,  że  chce  złożyć  wniosek  żeby  ustalić  jakimi  pieniędzmi 
samorząd może  wspomóc i wyśle  zapotrzebowanie do szkoły policyjnej w Pile. 
Dostaniemy  odpowiedź  ze  szkoły  policyjnej  ile  osób  może  przyjechać  z  Piły 
i sprawa zostanie załatwiona, i w okresie letnim lipiec, sierpień  uda się nam załatwić 
tych policjantów. Dalej podkreślił, Policja  w Trzciance jest otwarta na współpracę 
aby było  bezpiecznie na terenie naszej gminy.

Przewodniczący komisji  podziękował  komendantowi Policji za udział w  komisji 
i  omówienie  sprawozdania.

Ad 5)  Informacja Straży Miejskiej Trzcianki za rok 2013 oraz plan na rok 2014.
Członkowie komisji  otrzymali  pisemną informację od  pana Mariusza Rozpłocha 
komendanta  Straży Miejskiej Trzcianki, w załączeniu.

Pan M. Rozpłoch szczegółowo omówił  członkom komisji  pisemną informację.
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Przewodniczący   komisji   wnioskuje   aby  wcześniej  w  telewizji  lokalnej,  czy 
w innych mediach Straż Miejska  przekazała  informację, że np. od danego dnia  będą 
wprowadzone restrykcyjne działania  i zrobić to w sposób zmasowany    przez cały 
miesiąc czy więcej.  Jak ludzie dostaną mandaty, to się nauczą sprzątać po swoim 
psie. Należy dodać, że na park 1 Maja przeznaczyliśmy pokaźną  kwotę w wysokości 
50 tys zł na  trawniki aby ten park jakoś wyglądał.
Dodatkowo wniosek jest też do Burmistrza aby w ślad za tym pojawiły się kosze na 
odchody  po psach, włącznie z workami.

Pan  M.  Rozpłoch  poinformował,  że  dzisiaj   swoim pracownikom przekazał  aby 
zaostrzyli  represje,  jeśli  chodzi   o  ludzi,  którzy  naruszają  przepisy   związane 
z utrzymaniem zwierząt. Powtarza to strażnikom aby nie było pouczeń  w stosunku 
do osób, którzy  naruszają te przepisy a szczególnie do osób, którzy nie sprzątają po 
swoim psie.

Przewodniczący komisji dodał, jemu chodziło o to aby wcześniej do mieszkańców 
zaapelować,  że  takie  działania  represyjne  będą   prowadzone  bez  już  pouczeń 
żadnych.

Radny A. Cija dodał, my co roku mówimy o tym i ja na 50 osób widzę jedną osobę, 
która  zbiera odchody po swoim psie  a inni  śmieją  się  z tego.  Jego jako radnego 
interesują   efekty   ponieważ w innych państwach za nie  posprzątanie  po psie  są 
ogromne kary. Jak ktoś idzie z psem na smyczy, to nie trudno określić właściciela 
zwierzęcia. Trzeba zacząć np. od 1 maja w telewizji lokalnej, prasie  każdy kto nie 
będzie sprzątał po swoim psie będzie ukarany mandatem. Należy takie kontrole  robić 
szczególnie  rano, jak ludzie idą do pracy ( 6-7 rano )  i po południu, jak wracają  
z pracy.  To musi być takie zorganizowane działanie, jeśli my wydajemy 50 tys zł  na 
trawę w parku i ona urośnie. Wszyscy do tego parku np. z osiedla XXV lecia pójdą 
to po co my te pieniądze wydajemy, to jest bez sensu. Tak samo jest na  terenach 
spółdzielni  gdzie  są   małe  dzieci.  Dalej  dodał,  że  on  by  oczekiwał  deklaracji 
konkretnej, że np.  zorganizowane działanie  od  1 maja, czy czerwca i  nie chodzi tu 
o zdjęcia właścicieli z psami.  

Radna  J.  Pokaczajło  dodała,  tutaj  są   potrzebne  takie  działania  podobne  jakie 
prowadziła  Policja  za  przechodzenie   przez  jezdnie  ale   nie  po   pasach.  Takie 
działania  spowodowały,  że  zrobiło się  tak głośno i   ludzie  coraz bardziej  zaczęli 
przestrzegać  tych  zasad.  Takie  same  działanie  Straży  Miejskiej  w  porozumieniu 
z Policją powinno być zdecydowane i  nagłaśniane. To  jest prawda, że pojedyncze 
przypadki są, że ktoś zbiera kupy po psie, a  większość  wyprowadzają swoje psy na 
tereny zielone i  piaskownice  i  nie zbierają    po psach.

Pan M. Rozpłoch dodał,  pamięta akcję  informacyjną,  jaka była przeprowadzona  po 
2010 r i   dot.  zbierania  odchodów po psie. Akcja ta  przyniosła efekty. Obecnie 
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strażnicy  głównie  skupieni  są  na   egzekwowaniu  ustawy  o  utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminie czyli, kontroli  nieruchomości w zakresie ściągania pieniędzy. 

Przewodniczący  komisji   odniósł  się  do  wypowiedzi  pana  M.  Rozpłocha,  były 
prowadzone działania prewencyjne, które przyniosły efekty, a potem zaniechaliście 
dalszych działań,  to jest po prostu niezrozumiałe. Jak można zaniechać działań, które 
przynoszą efekty.

Pan M. Rozpłoch dodał, zasada jest taka, jeżeli  jest patrol prewencyjny przynajmniej 
2 osoby, jedna osoba nie może być w patrolu.

Przewodniczący  komisji   dodał,  aby  sprawdzić  w  parku,  do  takich  działań  nie 
potrzeba dwóch  strażników, a w razie potrzeby może podejść sam komendant.

Radny M. Dąbrowski dodał my mamy rozliczać po skutkach jeśli potrzebny jest ten 
mandat, to ten mandat trzeba dać, trzeba wyegzekwować. Jedna taka wiadomość, że 
ktoś zapłacił 50 czy 20 zł  przynosi taki wstyd i po świecie się niesie, że wreszcie coś 
się dzieje.

Radny A. Cija dodał, jak  Straż Miejska   zrobi, to jest już sprawa techniczna, my 
radni chcemy widzieć efekty, że ludzie zbierają odchody po psach.

Przewodniczący komisji dodał, na początek można to robić w sposób łagodny ale 
dotkliwy  w sensie 10 czy 20 zł, a jak to nie przyniesie efektów,  to trzeba  zaostrzyć 
aby mieszkańcy zrozumieli. Jeżeli jeden, drugi będzie ukarany w sposób  bardziej 
dotkliwy  to  się  rozniesie  a  przede  wszystkim    należy   skorzystać  z  telewizji,  
zaapelować, że od tego i tego czasu będziecie restrykcyjnie podchodzić.

 Radna J. Pokaczajło dodała należy stosować więcej konsekwencji, my byśmy chcieli 
aby Straż Miejska  zaczęła  egzekwować  od tych, którzy nie sprzątają po swoich 
zwierzętach.

Radny W. Magdziarz dodał, że nie chciałby być obrońcą Straży Miejskiej ale sprawa 
Straży Miejskiej  się powtarza. Zadań na pewno mają więcej i nie są w stanie tego 
wykonać,  może  się  mylę    ale  mogą  wspólnie  patrolować  z  Policją.  Na  pewno 
obowiązków  mają dużo np. sprawozdania itd. Dalej dodał, my jesteśmy za decyzją 
i  niech Burmistrz  wystąpi  albo dodajemy dwóch  strażników albo  rezygnujemy. 
Wolałby aby  odpowiedzialnie  podejść  do sprawy.  

Radny M. Dąbrowski dodał, jeśli upominamy np. 100 ludzi i to nie  przynosi efekty 
tzn. kontakt Straży Miejskiej  z tymi ludźmi  jest mały. Jeżeli mały,  to można  inne 
środki zastosować, które by choć trochę poprawiły. Dyskusja, czy dołożyć jeszcze 
pięciu,  to też nic nie zmieni, jeśli będą chodzić  i tylko  pouczać, to będziemy mieli 
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to samo.
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  Straż   ma  działać  w  taki   sposób   aby 
zachować ciągłość  działań w pewnym okresie, żeby można było wyegzekwować od 
mieszkańców a nie  robić jak  do tej pory, że są tylko upomnienia i na tym się kończy.

Ad 6)  Kamera  termowizyjna  dla  Straży Pożarnej.
Pan L. Kina  poinformował, że chciałaby ponowić prośbę do pana Burmistrza  i do 
Rady  Miejskiej Trzcianki, o partycypowanie w kosztach zakupu sprzętu, jakim jest 
kamera termowizyjna. Dodał, na pierwszym  spotkaniu naszym mówiono, że jest to 
dla nas bardzo pożądany  sprzęt i nadszedł czas aby takie urządzenie do  nas trafiło. 
Kamera termowizyjna  usprawni  nasze działania i  pomoże w prowadzeniu  akcji 
ratowniczo- gaśniczych.  Pomoże w   ustaleniu pożarów  ukrytych    typu stropy 
w ścianach, poddaszach, z większych odległości czyli takich pożarów, których nie 
widać gołym okiem, jak również  działań poszukiwawczych osób zaginionych.  Jest 
to urządzenie bardzo małe bo wielkości zaledwie większego aparatu fotograficznego 
ale niestety  dość kosztowne.  Nadarzyła nam się okazja zakupu tego sprzętu przy 
udziale   ochrony  środowiska.  W tamtym roku koszt  zakupu takiego  urządzenia 
wyniósł 52 tys zł, po przetargu udało się zakupić za kwotę 50 tys zł,  z czego połowę 
musimy uzbierać.  Sprzęt ten przyda się  naszej Jednostce, usprawni nasze działania 
i zapewni większe bezpieczeństwo naszym mieszkańcom.

Przewodniczący komisji przypomniał, że sprawa  kamery była w naszym budżecie 
ale  nie  została  zrealizowana  i   najwyższy  czas  abyśmy  zrealizowali   to  co 
obiecaliśmy wcześniej.  Z tego co  rozmawialiśmy,  to  pan Burmistrz  miał  określić 
w tym miesiącu  możliwości finansowe gminy, jeśli chodzi o wcześniejsze wnioski 
dot. m.in  dofinansowania szpitala ( oddziału ginekologicznego) i dla Straży Pożarnej 
( kamera termowizyjna). Ma nadzieje, że te wnioski będą  analizowane na Komisji 
Gospodarczej i wtedy pan  Burmistrz odpowie przed sesją, jakie są możliwości ich 
zrealizowania i czy będziemy mogli zabezpieczyć  środki na realizację tego zadania. 
Dalej dodał, że jako komisja jeszcze raz przekażą  ten  wniosek do Burmistrza 
Trzcianki z prośbą o realizację   dofinansowania  zakupu  kamery termowizyjnej 
dla jednostki Ratowniczo -Gaśniczej  w Trzciance. 

Pan L.Kina  uzupełnił, jest to sprawa przemyślana  i  sprawa kamery  przewija się już 
od kilku lat.  Coraz więcej jednostek i komend, taką  kamerę  posiada  i taka kamera 
się sprawdza i przydaje.

Radna  J.  Pokaczajło  dodała,  rozumie,  że  koszt  zakupu  kamery  termowizyjnej  to 
kwota 52 tys zł a  udział gminy to 17 tys zł. Pan L. Kina  dodał, że napisali  we 
wniosku  16 tys zł i  tyle powinno wystarczyć.

Przewodniczący komisji poinformował  komendanta L.Kinę, że ma wsparcie  komisji 
i  myśli,  że  także  będzie  miał   też  wsparcie  Komisji  Gospodarczej.  Zadaniem 
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Burmistrza będzie znaleźć te środki na najbliższą sesję,  a jeśli nie, to poinformuje 
czy są  takie  możliwości  i  kiedy  może nastąpić realizacja.

Ad7)  Sprawy  organizacyjne  biegu  im.  Tadeusza   Zielińskiego  i  wyścigu 
rowerowego.   
Przewodniczący  komisji przedstawił członkom komisji trasę biegu i wstępne koszty 
organizacji biegu,  kwota w wysokości 50 tys zł,  nie licząc wyścigu rowerowego.
Dodał, w sobotę odbyłby się  wyścig rowerowy a w niedziele bieg  im. Tadeusza 
Zielińskiego na dystansie   10 km. Następnie    przekazał członkom komisji mapkę 
z  trasą   biegu.  Wyjaśnił,  że  start  byłby  pod  halą  sportowo-widowiskową  na  ul. 
Żeromskiego na światłach pod bankiem, dalej ulicą  Żeromskiego w kierunku Netto, 
ul. Wieleńską, ul. Staszica, ul. Mickiewicza  i ul. Prostą i w lewo do ul. Żeromskiego 
w kierunku Wołowych Lasów i na wysokości  ok. 100-200 mb za tablicą  Trzcianka 
była  by  pętla  i  powrót  w  kierunku  Trzcianki   i  meta   byłaby  w  miejscu  startu. 
Odbywałyby się biegi młodzieżowe czyli  rywalizacja dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych  i ponad podstawowych.  Będzie jeszcze decyzja czy zakwalifikujemy 
osoby  poniżej  18 lat ale zasada jest aby te osoby były pełnoletnie chyba, że będą to 
osoby, które będą posiadały zgodę rodziców ale na pewno  nie będą poniżej  16 lat. 
Dalej dodał, że na dzisiaj mają zabezpieczone  17 tys zł z gminy, 2 tys zł ze starostwa 
i od sponsorów posiada  kwotę zagwarantowaną około 11 tys zł  czyli około 30 tys zł 
koszty  biegu.  W  tym  roku   wejście  z  powrotem  do  miasta,  stworzenie  nowej 
dokumentacji, oznaczenia pionowe, zakup  oznaczeń pionowych tj. kwota około 12 
tys  zł. Budżet takiego  biegu powinien być w   granicach  40 -50 tys zł. Wnioskuje 
jako  organizator,  że  nie  jest  w  stanie  przeprowadzić  tego  biegu  mimo,  że  ma 
sponsorów. Należy podkreślić, że bieg ten  w  przyszłym roku byłby tańszy ponieważ 
odpadną  koszty  podstawowe czyli  dokumentacja   trasy  (  trasa  będzie  atestowana 
przez Polski Związek  Atletyki). Trasa otrzyma atest na najbliższe  5 lat  i odpadają 
koszty  rzędu  15-17  tys  zł  i  będzie  to  niższy  koszt.  W  tym  roku  byłby   koszt 
najwyższy w który  wchodzi koszt zabezpieczenia medycznego, drogowego, Policji 
dlatego wnioskuje o zwiększenie kwoty na  realizację  tego zadania.  Chciałby  aby w 
tym  uczestniczył powiat ponieważ  uczestniczy  symbolicznie ponieważ kwota  2 tys 
zł przy kwocie 17 tys  zł ze strony gminy, to nie jest to kwota znacząca. Dlatego jest  
prośba  aby  można  było  wesprzeć  ten  bieg  jakąś  kwotą  i  zastanowić  się  czy  jest 
szansa  realizacji tego biegu czy  wrócić do  tej formuły za te pieniądze w innym 
czasie. Na obecną chwilę aby ten bieg mógłby być zrealizowany i promował miasto 
to musi być kwota 40-50 tys  zł. W sprawie biegu kontaktował się i  był w kilku 
miejscowościach  na tego typu biegach i budżet poniżej  40- 50 tys zł  nie wchodzi 
w  rachubę aby  zrealizować taki bieg. Tutaj wchodzi też  dodatkowo pomiarownie 
tego  biegu.  Wszyscy  uczestnicy  zostaną   „pomiarowani”  i  otrzymają  informację 
w  tym  pakiecie  i  wysłanie sms do danego  uczestnika z  informacją  o swoim 
wyniku.  Dalej dodał, że już funkcjonuje strona internetowa www.trzciankabiega.pl  o 
tym biegu, regulamin biegu. Tam są podstawowe informacje jeśli chodzi o bieg. Jeśli 
państwo wyrażą   akceptacje  to  dobrze,   jeśli   nie to będziemy musieli   zmienić 
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formułę bo  nie ma już czasu.  Zostało zlecone tworzenie dokumentacji jeśli chodzi 
o oznaczenie pionowe i organizację   ruchu. Jeśli będzie decyzja, że nie  będziemy 
wspierali   budżetu   biegu,  to   omówimy  i  zrezygnujemy  ponieważ  jest  to  koszt 
dokumentacji. Dalej dodał, że głównym sponsorem tego biegu jest  firma SAPA. Jeśli 
państwo wyrażą akceptacje,  to on skieruje  ten wniosek do Burmistrza  o  pomoc 
finansową  dla biegu im. Tadeusza Zielińskiego.

Radny A. Cija dodał, aby  ten bieg  można było zrealizować porządnie, to powinno 
być   przygotowane od  a do z.   Po podliczeniu tych kosztów wstępnych, to jest to 
kwota  62 800 zł. Gmina daje  17  tys zł, starostwo  2 tys zł, sponsorzy 11 tys zł i 
pojawia się  sponsor strategiczny w tych 11 tys zł  to są   śmieszne pieniądze przy 
takich  firmach  jakie  są  w  naszej  gminie.  Pytanie  jest  takie  czy  gminę  stać  na 
organizację tego biegu, jeśli my połowę  środków nie zbierzemy z zakładów. Może 
w tej sprawie powinien włączyć się też Burmistrz  i zorganizować w tej  sprawie 
spotkanie  z   przedstawicielami  firm i  coś  im zaproponować.  Jeśli  zbierzemy np. 
kwotę w wysokości 30 tys zł, to wtedy możemy próbować dokładać do tego biegu.

Radny  A.  Cija   zwraca  się  z  prośbą   aby  Burmistrz   zrobił  spotkanie 
z  przedstawicielami  firm  największych  albo  przynajmniej  z  jednym 
przedstawicielem  strategicznym,  w   zakresie  udzielenia   pomocy  finansowej 
realizacji  biegu im. Tadeusza Zielińskiego.

Przewodniczący  komisji dodał, myśli, że kwota wysokości 10 tys zł jeszcze powinna 
dotrzeć   jeśli  chodzi  o  sponsorów  ale    będą  brakowały  pieniądze  i  trzeba  się 
zastanowić, czy robimy w takiej formule czy nie. Dalej dodał, że  wpisał  na ostatniej  
pozycji  kwotę  wysokości   10  tys  zł,  w  przypadku  gdyby   bieg  nie  miałby 
odpowiedniej  frekwencji. Liczy na to, że ta frekwencja będzie i liczy na przychód 
w postaci wpisowego.

Radna  J.  Pokaczajło  i  radny  M.  Dąbrowski  byli  zdziwieni   dlaczego  powiat 
dofinansowuje bieg tylko w wysokości 2 tys zł.

Przewodniczący  komisji  podkreślił,  że  generalnie    powiat    wspiera  imprezy 
w  kwocie  nie wyższej niż 3-4 tys zł a są imprezy, które przez powiat powinny być 
wspierane a nie są.

Radny W. Magdziarz dodał, w ilu kategoriach miałaby się odbyć ta impreza.

Przewodniczący  komisji  wyjaśnił,  że  jest  na  to  zrobiony  regulamin,  który  ściśle 
określa,  jest  wzorem  normalnych  biegów. Jeśli chodzi o nagrody,  to  za 1 miejsce  
jest  kwota 1 tys zł, zarówno dla  kobiet  jak i mężczyzn. Założyliśmy w ten sposób 
aby nie było wysokich nagród po to aby nie przyjechali tutaj  biegacze, którzy łapią 
tylko nagrody. Chcemy aby w pierwszym  roku   była masowość biegu. Firma SAPA 
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jak   i druga firma  zapowiedziały, że dla swoich pierwszych  zawodników,  zafundują 
dodatkowo nagrody. Dalej dodał, że trzeba by dodatkowo rozmawiać z  powiatem po 
to aby dodatkowo nie obciążać  gminę. Gmina i hala  poniesie dodatkowe koszty 
związane  z  organizacją.  To całe  centrum będzie  w hali,  tam będą szatnie  i  masa 
wolontariuszy, którzy będą pomagali  i te koszty będą znacznie wyższe i na dzisiaj 
będą to koszty w wysokości 50 tys zł. Jeżeli będzie  frekwencja rzędu  300-500 osób, 
to wtedy ostatnia pozycja  wstępnego  kosztorysu  odpadnie. Powiat razem z gminą 
powinni dołożyć razem  kwotę  w wysokości  8-10 tys zł.  Ta impreza jest  ponad 
powiatowa i powiat powinien partycypować w wyższej kwocie niż te  2 tys zł.

Radny M. Dąbrowski dodał albo robimy to porządnie i  przygotowujemy odpowiedni 
zbilansowany budżet albo dajemy sobie spokój i zróbmy to za rok, jak będzie nowa 
rada. Powiat nie da więcej ponieważ ma swoją politykę i trzeba będzie szukać  tych 
pieniędzy gdzie indziej. Jeżeli Burmistrz się wykaże i znajdzie sponsorów, to dobrze.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, teraz przy organizacji  biegu poniesiemy   koszt 
pierwszy rzędu 12 tys zł, który w następnych latach już nie wystąpi.

Radny W. Magdziarz dodał, przepisy  mówią  jednoznacznie, że inaczej nie możemy 
zrobić i  należy zrobić  profesjonalnie i nie odkładajmy tego do następnego roku. Jeśli 
pomysł się już urodził, to warto go pociągnąć i spróbować  go zrealizować teraz. 
Wiemy, że koszty poniesiemy ale może  powołajmy do tego komitet, jak było przy 
organizacji   zawodów  motorowodnych.  Był  to  duży  komitet,   6  osób  zasiadało 
i  wtedy  wszyscy koło tego chodzili,  również  pieniądze  szukali  i  może w tym 
kierunku należy pójść.

Przewodniczący komisji dodał, na ten temat są spotkania  i wszystkie instytucje, jak 
Straż  Pożarna,  Policja  są  zaangażowane.  Wszystko  jest  zapisane,  jeśli  chodzi 
o harmonogram  działania i  teraz jest kwestia realizacji tego. Dlatego  przedstawia na 
jakim etapie  są czyli na  etapie realizacji   i przystępują  do płacenia.

Radny A. Cija  podkreślił,  że  należy kontynuować  realizację  biegu i   jak się  nie 
będzie naciskało na zakłady, to się nie osiągnie tych środków, trzeba dopinać do sesji. 
Burmistrz powinien rozmawiać ze starostą, z przewodniczącym rady powiatu czyli 
finalizować i na sesji wiedzieć, że na tyle nas stać i gmina musi dołożyć  określoną 
kwotę.

Przewodniczący komisji  dodał,  na logo biegu,  będzie herb  Trzcianki i  Starostwa 
czyli automatycznie  bierze  się to  pod uwagę, jako głównych sponsorów tego biegu. 
Okazuje się, że ci co na dole logo  są,  mają większy wkład  finansowy niż starostwo.

Radny  M.  Dąbrowski  wnioskuje  aby  powołać  komitet  organizacyjny  biegu  im. 
Tadeusza  Zielińskiego,  w skład  którego  wejdą:  Przewodniczący   Rady   Powiatu, 
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Przewodniczący   Rady  Miejskiej  Trzcianki,  Burmistrz  Trzcianki.  Wicestarosta, 
Komendant  Policji,  szef  SAPY  i  proszę   zaprosić  ich  do  współpracy.  Komitet 
powołany pod  przewodnictwem   pana  K. Oświecimskiego.
Radny A. Cija poparł wniosek  radnego M. Dąbrowskiego.

Przewodniczący  komisji  dodał,  bieg   jest  już  zarejestrowany  na  obu  portalach 
i maratonach Polski i funkcjonuje już w kalendarzu, jest strona internetowa i trwają 
zapisy. 
Dalej   Burmistrzowi  Trzcianki,   przedstawił  omawiany  temat,  stwierdzając,  że 
zgłosił wniosek w sprawie biegu. Dalej dodał, jeśli chodzi o  dokumenty  i  wstępny 
kosztorys  biegu  jest  luka,  chodzi tu  o pieniądze. Brakuje środków aby zamknąć 
budżet biegu,  a wnioski są różne, począwszy od tego aby  powołać komitet i szukać 
pieniędzy  u  sponsorów.  Jeśli  ze  strony   obydwu  samorządów   gminy  i  powiatu 
uzyskamy  kwotę  w wysokości 8-10 tys zł,  to zamkniemy  budżet biegu. 
Dalej  dodał,  że   przekazuje  wniosek  Burmistrzowi  o   dofinansowanie   zakupu 
kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Trzciance, w kwocie 
16 tys zł.
Dodatkowo  komisja  ponawia   wniosek  ze  szpitala   na  urządzenie  dla  oddziału 
ginekologicznego w Trzciance.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  jeśli  chodzi  o  dofinansowanie  oddziału 
ginekologicznego to jest  problem. W tej sprawie spotka się z dyrektorem szpitala 
panem  Balą i po  rozmowie  w maju  będzie wiadomo na ten temat. Technicznie jest 
tak, że w sprawie dofinansowania, nie może występować  lekarz oddziału lecz musi 
jednostka. W tej sprawie w maju   odbędzie się spotkanie z dyrektorem  Balą i  na to 
spotkanie zaprosi też  przewodniczącego komisji.

Przewodniczący  komisji dodał, że było też na posiedzeniu komisji przedstawione 
sprawozdanie  komendanta Policji w Trzciance i padł wniosek z jego strony i  radni 
wsparli  to,  chodzi  o  kwotę   4-5  tys  zł  żeby  latem  mógł  zrobić  cykl   patroli  
policyjnych ze szkoły policyjnej w Pile  i w tym zakresie jest nocleg i wyżywienie. 
Jeśli byśmy znaleźli taką kwotę, to odbędzie się taki cykl patroli  i taki wniosek jest 
komisji.
Dodatkowo  jest też wniosek, prośba o spotkanie  z dyrektorami szkół w sprawie 
narkotyków. Komendant  Policji  powiedział,  że  są  problemy jeśli  chodzi  o  szkoły 
ponieważ nie widzą  problemu i brak jest współpracy szkoły z  Policją. Wręcz jest 
tak,  że  szkoły  dbając  o  swoje  dobre  imię  nie  chcą   współpracować  z  Policją 
i przekazywać informacji, że jest  poważny problem jeśli chodzi o narkotyki i  jest tu 
prośba o  takie spotkanie bezpośrednie. 
Jest  też wniosek, prośba aby przed wakacjami za pośrednictwem telewizji lokalnej 
zrobić takie spotkanie z komendantem   i zaapelować  w sprawie  narkotyków.
Kolejna sprawa, komendant Straży Miejskiej    przedstawił  sprawozdanie i jest też 
sprawa  psów  i wniosek  z prośbą aby w pierwszej kolejności  ostrzec  mieszkańców 
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i przekazać informację  za pośrednictwem mediów, że będziecie państwo  podchodzić 
restrykcyjnie   do  sprawy  sprzątania  odchodów  po  psach    i  po  tym  programie 
podejmiecie działania   w sposób cykliczny i  dłuższy,  egzekwowania tych działań 
za pośrednictwem  mandatów. Na początek może niech nie będą zbyt ostre restrykcje 
i  ukarać  np.  mandatem 10-  20  zł  i   po  ostrzeżeniu  mieszkańców,  nie  bawić  się 
w  ostrzeżenia,  pouczenia   lecz   karać   nawet  małymi  mandatami.   W   parku 
1 Maja, przeznaczyliśmy pokaźną  kwotę na zieleń, to jest też prośba o postawienie 
koszy  na  psie odchody  wraz z woreczkami. Na przykładzie parku  1 Maja, pokazać 
jak ma wyglądać  ta kultura i te zabezpieczenie,  jeśli chodzi o utrzymanie czystości.
Członkowie komisji zaakceptowali jednogłośnie, zgłoszone  przez przewodniczącego 
komisji, wnioski.
 
 Ad 8)  Informacja  z  realizacji inwestycji  sportowych wynikających z zapisów 
budżetu     gminy Trzcianka.
Przewodniczący  komisji  poprosił  Burmistrza  Trzcianki  o  przedstawienie   krótkiej 
informacji,  jak wyglądają prace na OSIR,  prace  z termomodernizacją  SP Nr 2 
czyli   obiekt sportowy-  sala.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,   uzupełniono   animatorów  ponieważ  warunki 
pogodowe były takie, że można było użytkować  te boiska.  Animatorzy pokazali się 
w tym roku już w okresie wcześniejszym. To co się dzieje  na jeziorze Sarcz, to 
odnosi  się  do  wprowadzonych  zmian budżetowych  i  w  tym zakresie  będziecie 
państwo mieli projekt uchwały o zmianie wydatków z  funduszy alkoholowych i o 10 
tys zł mniej Izba Wytrzeźwień w Pile  zażyczyła sobie zapłaty niż to było planowane 
i  te  10 tys zł ma być podzielone na dwa zadania: pierwsze w kwocie 7 tys zł na 
siłownię  zewnętrzną  jeden element, który ma się pojawić  przy jeziorze Sarcz i  3 
tys zł  dofinansowania  na bieg rodzinny związany z akacją " nie piję, nie palę".
Jeśli  chodzi  o  HOW  czyli  Harcerski  Ośrodek  Wodny   tu   powstaje   problem 
z  przekazaniem  środków   z  Lokalnej  Grupy  Działania.  Tę  inwestycję   zaczęto 
realizować  niezależnie  od  tego,  że  nie  mieliśmy  umowy  podpisanej.  Po 
zaakceptowaniu przez Lokalną Grupę Działania  a  jest tu tylko kwestia formalności, 
dzwoniliśmy aby to zostało przyśpieszone  i  dostaliśmy tyle pytań,  które   mamy 
wyjaśnić. Oczywiście już nie  50 %   dofinansowania inwestycji a 25 %  i jeżeli  
mamy te wszystkie oczekiwania spełnić  to  możemy powiedzieć, że nie dostaniemy 
żadnych środków na ten cel z Lokalnej Grupy Działania. Na wypożyczalnię  sprzętu 
wodnego  środki zostały przelane i musimy część tych środków zwrócić  ponieważ 
po  przetargu  okazała  się  kwota  mniejsza.  Natomiast  w  trakcie  realizacji  zadania 
wynikły  dwie  sprawy  (  po  przetargu  )   i  dot.  naszych  środków,  które  mieliśmy 
zaplanowane.  Sprawa  doprowadzenia  prądu,  doprowadzenie  ścieżki  od  strony 
trylinki  aby  można  było   jednostkami   pływającymi  dojechać  do  tego  miejsca 
wybetonowanego przed ośrodkiem, jak i część wymiany nawierzchni tego łuku na 
skarpie i to jest koszt około  100 tys zł. Tu będziemy musieli poprzesuwać  środki 
z  projektu na cmentarz  komunalny ( ten projekt będzie   w  następnym roku, z uwagi 
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na regulację  sprawy  gruntów) tak  samo część środków  z ośnieżania zimowego, 
które  zostały,  zostaną  przesunięte   i  część  trzeba  będzie  dodać  z  nadwyżki 
budżetowej i wtedy będzie zamknięty temat wypożyczalni sprzętu, tak jak powinno 
to  funkcjonować   na  dłuższe  lata.  Dalej   dodał,   kończy  się  proces   wykonania 
nawodnienia  płyty  głównej  boiska  i  w  tym tygodniu   nastąpi   odbiór.   Jest  też 
wniosek w Ministerstwie Sportu o 97 tys zł i   został poparty przez część posłów 
z naszego okręgu nr 38. Wniosek jest złożony na  4 lampy oświetleniowe boiska, 
wymianę  ogrodzenia, wymianę  ogrodzenia  wzdłuż  płyty bieżni, wymianę bramek 
i wymianę miejsc piłkarzy rezerwowych ( czekamy na odpowiedź z Ministerstwa 
Sportu).  Dalej  dodał,  w  maju  będziemy  wiedzieli,  czy  nasz  wniosek  został 
zaakceptowany  i  czy  te  środki  finansowe  otrzymamy.  Jeśli  chodzi  o  Szkołę 
Podstawową Nr  2  i  Gimnazjum,  to  jesteśmy  po  przetargu  i  około  150  tys  zł  na 
wyposażenie sali  gimnastycznej i to będą środki nasze.  Zostaliśmy  zakwalifikowani 
z  programu JESSICA. Teraz ogłaszamy przetarg  na realizację pozostałych zadań 
z  tym,  że   będzie  to  warunkowe  ponieważ  musimy  mieć  potwierdzenie,  że  te 
pozostałe  1  mln  300  tys  zł  dostaniemy   i  przetarg  na  zasadzie   negocjacji 
z firmą  obecnie realizującą te zadanie,  ponieważ  firma jednoznacznie wskazała, że 
sobie nie wyobraża   inne  firmy  przy takim  zadaniu i takim krótkim  okresie  czasu 
( w zasadzie wakacyjnym ) żeby jeszcze inne firmy w trakcie tego zadania działały 
(  mogą być podwykonawcami  )   i  musi  być jedna firma kierująca  by te  zadania 
sprostać, i  taki przetarg jest rozpisany. To będzie trudne zadanie aby  w przeciągu 
dwóch  miesięcy  zrealizować  całe  zadanie.  Dalej  dodał,  że  są  też  sygnały 
z  Gimnazjum  Nr  1  od  pani  dyrektor  o  poszukiwaniu  środków  na  wymianę 
oświetlenia  sali  gimnastycznej a z kolei od pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 
o  remoncie  sali   gimnastycznej   w  środku.  Dalej  dodał,  że  będą  się  spotykać 
z poszczególnymi dyrektorami szkół, w miesiącu  maju będą analizować te wydatki, 
które są do tego czasu. Będziemy mieli środki z opłat za ogrzewanie  i będziemy  te 
środki przesuwać na wydatki inwestycyjne.

Radny  W.  Magdziarz  poruszył  problem  z  tenisem   stołowym  i  stwierdził,  że 
generalnie nie  ma gdzie się podziać. Najczęściej stoły do tenisa są  na hali głównej 
w LO i tam można 1-2 godzin  pograć, w szkole samochodowej też ze 2 godz. Tę 
dyscyplinę coraz więcej młodzieży może  uprawiać i warto byłoby  udostępnić tym, 
którzy chodzą a miłośników jest  bardzo dużo. Jest   to dyscyplina,  którą zimą się 
uprawia, pytanie, czy jest zapis o zabezpieczeniu jakiś stołów  do gry  w  SP  Nr 2?

Burmistrz  wyjaśnił,  jest  zamysł   całkiem inny,  my  utworzyliśmy  klasy  sportowe 
i musimy  ukierunkować dyscypliny sportu. Po drugie spotkał  się z posłem  Jakubem 
Rutnickim  i  rozmawiali    nt.  infrastruktury  boiska  sportowego  przy  Szkole 
Podstawowej Nr 2.  Też  do  takiego  spotkania musi dojść ze Starostą, po to aby 
szkoła średnia  weszła w kontynuację klasy sportowej.  Tam sobie określimy jakie 
dziedziny sportu i to będzie  wiązało się z wykorzystaniem hal, jak i większą liczbą 
godzin  w godzinach popołudniowych. Na tę chwilę nie odpowie, czy przewidziano 
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takie stoły i czy to będzie możliwe.

Radny  W.  Magdziarz  zaapelował,  abyśmy nie  zdominowali  dwoma  dyscyplinami 
Trzciankę, bo  to tak nie może być. Dalej dodał, że te mniejsze grupy muszą mieć 
zapewnioną też możliwość  uprawiania swojej dyscypliny choć są  w mniejszości.

Przewodniczący  komisji  dodał,  panie  Burmistrzu  przy  takim dużym obiekcie  jak 
szkoła  Podstawowa Nr 2,   zakup kilku stołów, to nie jest  duży  koszt.  W szkole 
Podstawowej  Nr  3,  też  jest  kilka  stołów mimo,  że  praktycznie  nie  ma  tam sali. 
Następnie poprosił Burmistrza o przedstawienie  poszczególnych projektów uchwał, 
które będą  rozpatrywane  na sesji.

Ad 9)  Analiza  i  opiniowanie  otrzymanych projektów uchwał  Rady  Miejskiej 
Trzcianki. 
Burmistrz K. Czarnecki   wyjaśnił  członkom komisji poszczególne projekty uchwał. 

Członkowie komisji analizowali następujące projekty uchwał:

a) 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  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

b) 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  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

c)  projekt  uchwały  w  sprawie   programu  ochrony  środowiska  dla  gminy 
Trzcianka do roku 2016, z perspektywą do roku 2020,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

d) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.
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e)  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia   pomocy  finansowej  powiatowi 
czarnkowsko-trzcianeckiemu  na  realizację  zadania  „PĘTLA 
TRZCIANECKA”,

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się z projektem uchwały.

Ad 10)   Sprawy wniesione  do  komisji:   sprawozdanie  Burmistrza  Trzcianki 
z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Trzcianka  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku 
publicznego w 2013 r.

Komisja  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  w  dniu  15.04.2014  r. 
zapoznała się  z  ww. sprawozdaniem.

Ad 11)  Wolne wnioski.
 Wniosków nie wniesiono.

Ad 12 )  Zamknięcie posiedzenia.
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku   posiedzenia  komisji,  Przewodniczący 
komisji  ogłosił   zamknięcie    posiedzenia.
    
   Protokolant Przewodniczący Komisji   

  Danuta Komarnicka   Krzysztof  Oświecimski
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