
Protokół Nr 23/12
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu Turystyki i Promocji z dnia 

10 lipca 2012 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w 
posiedzeniu uczestniczyli:

1. Bożena Niedźwiecka – Skarbnik Gminy,
2. Adrian Hałuszka  - Kierownik Drużyny WOPR "Anioły",
3. Krzysztof Kottas – Prezes Klubu Lubuszanin.

Posiedzenie  prowadził  przewodniczący  komisji  radny  Krzysztof  Czarnecki. 
Przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty przez aklamację. 
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 22/12  z 4 czerwca  2012 r.
4. Funkcjonowanie istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy
    Trzcianka,  potrzeby remontowe i modernizacyjne.
5. Koncepcja restrukturyzacji spółki OSiR
6. Omówienie zabezpieczenia ratowniczo-medycznego na kąpieliskach
    gminy Trzcianka.         
7. Monitoring miasta, budowa skateparku.
8. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał  Rady Miejskiej
    Trzcianki.
7. Sprawy wniesione do komisji.
8.  Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie protokołu Nr 22/12  z 4 czerwca  2012 r.
Protokół Nr 22/12 z dnia 4 czerwca został przyjęty w glosowaniu za 6, wstrzymało 
się  3.  Glosowało  9  radnych.  Nieobecny  podczas  glosowania  był  radny  Grzegorz 
Bogacz. 

 Ad. pkt. 4. Funkcjonowanie istniejących obiektów sportowych na terenie
                     Gminy    Trzcianka,  potrzeby remontowe i modernizacyjne.

Pomimo prośby o pisemną informację i uczestnictwo w posiedzeniu merytorycznego 
pracownika  celem  zreferowania  tematu,  nikt  na  posiedzenie  nie  przyszedł  i  nie 
przekazał pisemnej informacji.

Ad. pkt. 5. Koncepcja restrukturyzacji spółki OSiR

Pomimo prośby o pisemną informację i uczestnictwo w posiedzeniu merytorycznego 

1



pracownika  celem  zreferowania  tematu,  nikt  na  posiedzenie  nie  przyszedł  i  nie 
przekazał pisemnej informacji.

     Przewodniczący komisji stwierdził, żeby spółka Osir mogła przetrwać należy na nią 
przeznaczyć 300 tys. zł. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  pan  szkolący  radnych  stwierdził,  że  przy 
powołaniu jak i likwidacji spółki powinna być radnym dołączona konkretna analiza, 
z wszystkimi wyliczeniami, a jak organ wykonawczy tego nie przedstawi, to radni 
nie podejmują uchwałę. Traci się miesiące i nic radnym się nie przedstawia, nic nie 
robi Rada Nadzorca, Burmistrz, Zarząd. Burmistrz powinien być zobowiązany aby 
przedstawił radnym takie informacje. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza aby w terminie do 15 sierpnia wykonał takie 
opracowanie, szczegółową informację na postawie której Rada Miejska mogłaby 
podjąć, bądź też nie,  uchwałę w sprawie likwidacji spółki OsiR.  Komisja prosi 
także o informację jaki wpływ restrukturyzacja będzie miała na budżet roku 
2013  i  lata  następne.  Wniosek  przyjęto  w  głosowaniu:  za  5,  przeciwko  2, 
wstrzymało się 3. Głosowało 10 radnych. 

      
     Przewodniczący  komisji  poprosił  o  dołączenie  do  przedstawionego  przez 

Burmistrza  opracowania,  informacji  Zarządu  spółki  i  Rady  Nadzorczej  na 
temat jak przedstawia się  obecna sytuację spółki.

Radny Marek Dąbrowski odniósł się do przedstawionego głosowania, stwierdził, że 
przez  wiele  lat  prowadził  likwidację  zakładów.  Nie  jest  do  końca  wyleczalne, 
przewidywalne z jakim majątkiem pozostanie spółka po likwidacji,  czego majątek 
będzie  dotyczył,  jaka  będzie  kwota  finansowa.  Nie  da  się  zrobić  dokładnego 
wyliczenia. 

Ad. pkt. 6. Omówienie zabezpieczenia ratowniczo-medycznego na kąpieliskach
    gminy Trzcianka.    

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  od  roku  2012  Burmistrz  odpowiada  za 
bezpieczeństwo na obszarach wodnych.

Pan Adrian Hałuszka stwierdził, że od 2009 r. w Trzciance działa drużyna WOPR 
„Anioły”została powołana w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 
nad  jeziorem Logo.   Drużyna  strzeże  kąpieliska  trzcianeckie,  szkoli  ratowników, 
ściąga  instruktorów  do  przeprowadzenia  szkoleń  i  kursów  jak  ratownicze, 
motorowodne,    pierwszej  pomocy  i  inne.    W Trzciance  działają  trzy  miejsca 
przeznaczone do kąpieli strzeżonej.  Ratownicy posiadają kwalifikacje ratownicze. 
Dodał, że szkolenie ratownika WOPR jest procesem pracochłonnym i drogim. Aby 
pozyskać  pełne  kwalifikacje  ratownika  upływa okres  2,5  lat.   Ustawa  z  dnia  18 
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sierpnia  2011  r.  mówi,  że  Burmistrz  musi  zapewnić  bezpieczeństwo   na  swoim 
terenie  nad  wodą.  (  Ustawa  stanowi  załącznik  do  protokołu).  Zapewnienie 
bezpieczeństwa  to  zapewnienie  stałych  dyżurów  przez  okres  całego  roku 
kalendarzowego.  Drużyna zimą organizuje bezpieczne lodowiska.    Zwrócił się z 
wnioskiem  o  zapewnienie  środków  finansowych  w  budżecie  gminy  na  etat 
całoroczny dla ratownika. Dodał, że osoba ta mogłaby czuwać nad bezpieczeństwem 
w  powstającym  skateparku  w  Trzciance.  Przekazał  decyzję  o  wpisie  do  rejestru 
jednostek  współpracujących  z  systemem  Państwowe  Ratownictwo  Medyczne, 
decyzja stanowi załącznik do protokołu. Drużyna WOPR „Anioły” została wpisana 
do  takiego  systemu.  Stwierdził,  że  zaproszenie  otrzymali  od  Zarządu  Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, gdzie w budżecie Powiatu znajdują się środki w wys. 
12 tys. zł na łódź motorową, a celem jej przeznaczenia będzie  zabezpieczenie wód 
powiatu.  Przetarg  na  łódź  prowadzi  WOPR  Polska  z  siedzibą  w  Warszawie,  w 
przyszłym roku łódź będzie stacjonowała na naszych jeziorach.  Także będą patrole 
wodne na rzece  Noteć.  Wyraził  nadzieję,  że  PORYBY będzie  realizowany,  bo  w 
ramach tego programu będzie budowane pomieszczenie  dla drożyny.  Drużyna w 
ramach zbiórek publicznych zebrała ok. 20 tys. zł. Urząd Miejski Piła wsparł drużynę 
przekazując  jej  sprzęt.  Drużyna  otrzymała  wyróżnienie  jako  najlepiej  działająca 
spośród drużyn w Wielkopolsce.   Poprosił  o  poparcie  i  pomoc finansową w tym 
zakresie w jakim narzuca ustawodawca. Drużyna w tym roku pozyskała 35 tys. zł w 
ramach małych projektów. Kolonie przyjeżdżające do OsiR korzystają ze sprzętu i 
usług  świadczonych  przez  drużynę.  Nawiązują  współpracę  z  PORYBY.  Prosi  o 
pomoc w zagospodarowaniu bazy ratowniczej. Poprosił o przynajmniej jeden etat dla 
ratownika zatrudnionego całoroczne przez gminę.   Stwierdził, że środki finansowe 
płacone dla ratowników wodnych przez Osir Trzcianka są bardzo małe w porównaniu 
z  innymi  gminami  jak  Czarnków  czy  Piła.  Corocznie  potrzeba  3-4  tys.  na 
uzupełnienie bazy sprzętowej.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  że jutro odbędzie  się przetarg i  okaże się czy 
gminę  stać  na  wybudowanie  profesjonalnych  pomieszczeń  dla  ratowników  nad 
jeziorem miejskim. Poprosił o sporządzenie, na piśmie,  wykazu, jakie potrzebne jest 
wyposażenie obiektu aby prawidłowo całoroczne funkcjonował WOPR.

Radny Jacek Wawrzon poprosił  o  potwierdzenie,  że  działa  w Trzciance  sześcioro 
ratowników, w tym czterech z kwalifikacjami, i 2 stażystów.  

Pan Adrian Hałuszka stwierdził, ze równolegle poszły dwa pisma, jedno do starostwa 
a drugie do Urzędu Miejskiego Trzcianki, pismo w sprawie dofinansowania zakupu 
łodzi motorowej na potrzeby WOPR. Starostwo w tej sprawie zaprosiło na spotkanie 
a  Urząd  Miejski  Trzcianki  nie  dał  nawet  negatywnej  odpowiedzi.  Stwierdził,  że 
organizują gry i zabawy w wodzie. Stwierdził,  że na stanie posiadają motorówkę. 
Cały  czas  myślą  o  złożeniu  małego  projektu,  który  na  celu  będzie  miał  lepszą 
organizację i  uatrakcyjnienie   życia nad wodą. 
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Radny Andrzej Cija stwierdził,  że brakuje pomimo zaproszenia Burmistrza, osoby 
merytorycznej Urzędu Miejskiego, która wysłuchałaby informacji. Nie ma do kogo 
mówić.   Nie wie komu  z imienia i nazwiska z Urzędu sprawy te są przypisane. 

Pan Adrian Hałuszka stwierdził,  że w tym roku pani kierownik referatu Promocji 
postara się dofinansować działalność  wysokości 4 tys. zł na doposażenie w sprzęt 
ratowniczy. Ma opracowany kosztorys, co za 4 tys. będzie kupione. Przytoczył nazwy 
sprzętu, który zamierza zakupić w ramach tej kwoty. Obecnie siedzibą jest Centrum 
Rekreacji  Wodnej  na  nowej  plaży.  W wypożyczalni  pracuje   także  ratownik.  Na 
działalność ratowniczą przeznacza się od 2009 r. wciąż tyle samo pieniędzy tj.  35 
tys. zł.

Komisja wnioskuje,   do kolejnego posiedzenia komisji, tj do 15 sierpnia 2012 r. 
o rozliczenie za lata  2009, 2010, 2011 środków przeznaczonych na ratowników 
widnych  ( ile na płace, ile na sprzęt, itd.)

Przewodniczący komisji  prosi p. A. Hałuszka o opracowanie preliminarza kosztów 
potrzebnych dla WOPR na rok 2013. Powiedział, że w miesiącu wrześniu zaprosi go 
na posiedzenie tej komisji, gdzie będą omawiane sprawy budżetu ma rok 2013. 

Ad. pkt. 7. Monitoring miasta, budowa skateparku.
   Przewodniczący komisji  stwierdził,  że  wokół budowy skateparku powstało wiele 

nieporozumień, w budżecie roku 2011 Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę   na 
opracowanie koncepcji skateparku   na kwotę 61.517 zł, Kwoty w tej chwili nie ma, 
zginęła.  Rada  Miejska  Trzcianki  podjęła  uchwałę  o  niewygasających  środkach,  a 
dotyczyło środków na  PORYBY. Radni nie zostali poinformowani o tym, że kwoty 
na skatepark ubiegłorocznych nie ma w budżecie. Rozmowa zaczyna się od początku, 
komisje wskazały miejsce usytuowania skateparku. Dyrektor LO o tej lokalizacji nic 
nie  wie.  Wyszedł  problem  zapewnienia  bezpieczeństwa  na  skateparku.  Radni 
wskazali  boisko  asfaltowe  jako  najbardziej  optymistyczne  rozwiązanie.  Sprawa 
skateparku  wymaga  dopracowania  władz  powiatowych z  organem wykonawczym 
naszej  gminy.  Zdaniem  przewodniczącego,  skatepark  jest  potrzebny  i  należy  go 
realizować. Zdeklarował się, że będzie pilnował zapisów budżetowych aby środki nie 
zniknęły.     

Radny Marek Dąbrowski stwierdził, że radni coraz bardziej się zapętlają, co prawda, 
jakieś  tam  wątpliwości  zasiał  pan  Przewodniczący  Rady  Powiatu,  poprosił  o 
przepisy, czy skatepark powinien być pilnowany przez animatora, czy może działać 
na takiej zasadzie jak  plac zabaw. Sprawa skateparku była dyskutowana, były już 
ustalone  ramy,  a  teraz  się  mówi  o  jakimś  boisku  wielofunkcyjnym  ,  korcie 
tenisowym, a pieniędzy na wszystko nie ma. 
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Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  Rada  jest  od  tego  żeby  wytyczać  kierunki,  a 
Burmistrz żeby wykonywać. Budżet był uchwalony w grudniu roku poprzedniego, do 
tego czasu  pan Burmistrz  powinien  ustalić  na  etapie  koncepcji,  gdzie  to  ma  być 
i uzgodnić, wyliczyć jakie koszty. Upłynęło już 5 miesięcy a nic nie ma. 10 lipca 
2012 r. nic nie ma, ani koncepcji. 

Ad. pkt. 8. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał  Rady Miejskiej
    Trzcianki.
Przewodniczący komisji stwierdził, że pani Skarbnik Gminy omówi nam WPF, które 
będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej Trzcianki dnia 12 lipca 2012 r. Poprosił o 
wyjaśnienie i znalezienie możliwości finansowych w wys. 61 tys. oprócz środków 
zapisanych  już  w  budżecie  na  skatepark.  Także  poprosił  o  wyjaśnienie,  gdzie 
podziały się środki na skatepark z budżetu roku 2011. Poprosił o wyjaśnienie sprawy 
restrukturyzacji spółki OsiR, czy środki finansowe niezależnie od podjętych decyzji, 
będą jeszcze potrzebne.  Pula środków dla spółki w wys. 100.000 zł jest za małą. 
Jakie środki potrzebne są w związku z chęciami modernizacji ul. Kościuszki i Placu 
Pocztowego.  Stwierdził,  żeby  uzyskać  środki  finansowe  należałoby  wyzbywać 
majątek gminy na należytym poziomie.  Nie jest podjęta Uchwała Rady w sprawie 
zatwierdzenia Studium, a tam  jest  potencjał  odnośnie sprzedaży działek.  Nie ma 
ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości.   Poprosił  o wyliczenie,  wypunktowanie,   co 
zamierza się zrobić, na co potrzebne będą środki finansowe w okresie najbliższych 
dwóch lat. 

Skarbnik Gminy Stwierdziła, że należy zajarzyć w materiały z poprzedniej sesji. We 
wszystkich latach są wyszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy. Szacowane 
jest, że dochody będą wzrastały o 2,5 % z dochodów bieżących, ale też i wzrastają 
wydatki bieżące. Od roku 2014 wskaźnik będzie wyliczony na bazie wykonania roku 
2010, 2011,2012  i na planowanych dochodach roku 2012 i 2013. Dopiero w roku 
2014 będzie można spłacać kredyty w wys. 5.300.000 zł. W roku 2014 zmniejsza się 
obsługa długu i  wynosić będzie 4.100.000 zł.   Praktycznie i teraz można zaciągać 
kredyty czy emitować obligacje ale z ich obsługą dopiero od 2015 r.  Koszty obsługi 
tych obligacji będą wysokie. Stwierdziła, że w oświacie pojawiły się braki. Brakuje 
optymizmu  do  roku  2014.  Został  wyszacowany  podatek  od  nieruchomości,  jeśli 
przyjęte byłyby maksymalne stawki, to tych dochodów byłoby o 2 miliony więcej. 
Koszty  nam  co  roku  rosną,  jak  energia,  woda,  koszty  prowadzenia  oświaty. 
Stwierdziła,  że jest zrobiony bilans wykonania budżetu za I półrocze,  dochody są 
realizowane prawidłowo. Wydatki także, a wydatki majątkowe na razie są wykonane 
w niewielkiej ilości. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że oczekuje na sesji informacji odnośnie 61.500 
zł na budowę skateparku zatwierdzonej w ubiegłym roku.
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Skarbnik Gminy stwierdziła, że kończy się rok i kończy się budżet. Wszelkie zapisy 
ubiegłoroczne  są  nieaktualne.  Nowa  ustawa  o  finansach  publicznych  mówi,  że 
wydatki niewygasające można przenieść tylko te, gdzie nie są zawarte umowy, są 
nierozstrzygnięte przetargi  lub trwają już prace.  Nie było w tych środkach żadnego 
warunku  żeby  środki  można  przenieść.  Kolejnym warunkiem jest  taki,  że  środki 
niewygasające można wykorzystać do końca czerwca. Środki niewygasające znajdują 
się w tzw. nadwyżce budżetowej, nadwyżka już została podzielona i pewnie Komisja 
nie miała świadomości, że tych pieniędzy nie ma, więc nikt się o nie nie upomniał. 

Radny  Mariusz  Kukuś  stwierdził,  że  przyjęte  założenie  ze  sprzedaży  majątku 
wyniesie 2.900.000 jest nierealne, w zeszłym roku majątek był sprzedany za 500 tys. 
zł. 

Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  jest  zasada,  że  wydatki  bieżące  nie  mogą  być 
finansowane z dochodów majątkowych albo z kredytów tylko z dochodów bieżących 
pomniejszonych  o  ewentualną  nadwyżkę.  Poinformowała,  że  w  chwili  obecnej 
samorządy się przyglądają czy przyjmować dotacje gdzie trzeba finansować 25 % 
swoich  środków.  Stwierdziła,  że  za  chwilę  zostanie  przedstawione  radnym 
wykonanie budżetu za I półrocze.

Radny Andrzej Cija stwierdził,   że radni są wprowadzani w maliny  i wprowadzani 
w błąd i jest to robione przez organ wykonawczy świadomie. Dnia 2 lutego odbyła 
się komisja GKRPA gdzie był  wraz z radnym Czarneckim na nią zaproszony. Tam 
oficjalnie mówi się, że o środkach z tamtego roku są, wymieniane były kwoty. Zadał 
pytanie  kto  tego  nie  dopilnował,  kto  za  to  odpowiada.  Przewodniczący  komisji 
GKRPA stwierdził,  że  ma  pieniądze,  a  obecna  pani  Burmistrz  na  spotkaniu  nie 
protestowała. Dzisiaj pani Skarbnik mówi, że trzeba podnieść podatki po to, żeby 
przeznaczyć na slipy. O WPF mówi się od lat,w tej sprawie  składał pisma prowadził 
dyskutuje na sesji i nikt nie reaguje. Gminę na nic nie stać.  Pozostała do załatwienia 
sprawa spółki OSIR, tam też potrzeba pieniędzy. Zadał pytanie, to co, w czwartek 
radni maja klepnąć lekką ręką PORYBY, jak jest taka mizeria w budżecie. Nie mamy 
wiedzy to nie możemy podejmować decyzji. Pan P. Birula przedstawił w telewizji 
lokalnej  koncepcje  p.  Burmistrza,  że  jest  za  lokalizacją  skateparku  na  boisku 
szutrowym. Natomiast wczoraj na komisji p. Putyrski stwierdził, ze Burmistrz jest za 
lokalizacją  na  boisku  asfaltowym.  Nikt  przez  pięć  miesięcy  nie  przedstawił 
uzgodnień  dot.  lokalizacji  skateparku,  po  wczorajszej  komisji  można  dojść  do 
wniosku,  że  Starostwo  na  lokalizację  przy  LO  nie  wyrazi  zgody.  Na  sesję 
czwartkową  oczekuje  konkretnych  wyliczeń  z  wypunktowaniem,  co  zamierza  się 
zrobić w przeciągu dwóch lat. Zrobić wizję budżetu na lata do 2014. Z tego wyjdzie 
na  co  będzie  gminę  stać.  Na  posiedzenie  nie  przychodzi  pan  Burmistrz,  nie 
przychodzą zastępcy. W swojej wypowiedzi p. Burmistrz stwierdził, że jest źle ale 
bez przesady. Stwierdził,  że PORYBY to chyba jedyny program, który można by 

6



zrealizować w tej kadencji ale jeśli wyjdzie, że trzeba  dodać 2 miliony, to skąd je 
wziąć. 

Komisja  oczekuje,  do  czwartku,   konkretnych  wyliczeń  pana  Burmistrza 
z wypunktowaniem, co zamierza się zrobić w przestrzeni dwóch lat. 

Ad. pkt. 9. Sprawy wniesione do komisji.
1. Pismo Prezesa Lubuszanina Trzcianka,

Pan Krzysztof Kottas Prezes Klubu Sportowego Lubuszanin, stwierdził między 
innymi, że Klub przedłożył pismo w sprawie wsparcia finansowego i żeby temat 
był poruszony na sesji. Poinformował, że kibice i rodzice dzieci wybierają się na 
sesję, bo chcą wiedzieć co dalej. Ciągle rośnie ilość młodzieży przynależącej do 
klubu. Stwierdził, że jest po spotkaniu z panami Burmistrzami, z radnym G. Boga-
czem gdzie przekazali Kubowi, że są za utrzymaniem III ligi i osiąganiem przez 
klub sukcesów.  Przekazali informację, że pomogą pozyskać środki finansowe od 
sponsorów. Poinformował, że był na komisji gospodarczej.   Klub jest przed roz-
poczęciem sezonu na rok 2012-2013. Sponsorzy ciągle zmniejszają pomoc finan-
sową dla klubu, jeśli  Rada Miejska nie przychyli się do wsparcia finansowego 
klubu, to będzie jego degradacja   o dwa oczka, czyli klub spadnie do klasy okrę-
gowej. Poinformował, że na działalność brakuje ok. sto tysięcy zł.  Zwrócił się do 
radnych o przychylne załatwienie wniosku Klubu. Stwierdził, że w klubie nastąpi-
ły zmiany personalne. Poinformował jakie opłaty ponosi klub.  Poprosił o przy-
chylne załatwienie spraw finansowych Klubu. Stwierdził, ze poprosi pana Burmi-
strza aby takie zmiany finansowe zaproponował Radzie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że zmiany budżetowe w ciągu roku może tylko 
proponować pan Burmistrz, radni mogą mieć wole pomocy ale pan burmistrz propo-
nuje zmiany do budżetu. 

Radny Grzegorz Bogacz aby klub mógł otrzymać środki finansowe to musi być prze-
prowadzony  konkurs. Prowadzone są rozmowy z firma Sapa i Joskin.  Zadał pytanie 
jak zaangażował się w pomoc klubowi p. Stokłosa.

Pan Prezes stwierdził, że w transzach w zeszłym roku wypłacił pan Stokłosa 100 tys. 
zł. W tym roku także obiecał, że pomoże. 

Radny  Mariusz  Kukuś  zmiany  do  budżetu  może  tylko  Burmistrz   proponować, 
stwierdził, że jeśli Burmistrz zaproponuje zmiany o środki na sport, to on je na pew-
no poprze. 
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Trzcianki o rozeznanie możliwości przekaza-
nia środków finansowych na działalność wprowadzoną przez kluby sportowe na 
terenie gminy Trzcianka.  Przy najbliższej  propozycji  zmiany budżetu na rok 
2012 wskazać ewentualne możliwości. 

Przewodniczący  komisji  życzył  Prezesowi  Klubu dalszych sukcesów i  gratulował 
zaangażowania.  
2.  Pismo  Prokuratury  Rejonowej  w  Trzciance  skierowane  na  komisję  przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. 
Przewodniczący komisji stwierdził, że przewodniczący komisji skierował do niego 
pismo  od  Prokuratora  Rejonowego  w  sprawie  przekazania  dokumentów   do 
skierowanego przez Radę Miejską doniesienia.

 Przewodniczący komisji stwierdził,  że nie jest w chwili obecnej przygotowany do 
zajęcia w tej sprawie stanowiska. Poinformował, że do sprawy komisja powróci, gdy 
z protokołów zostaną wyłonione fragmenty mówiące o spółce OsiR. 

Ad pkt. 10.  Wolne wnioski.  
     Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z realizacją wniosków wypracowanych 

przez komisję od 15 maja 2012 r. od  wniosku nr 127 do 144 z dnia 4 czerwca. 

Komisja  zapoznała  się  z  realizacją  wniosków  wypracowanych  na  komisjach,  nie 
otrzymała żadnej informacji na poniższe wnioski   i ponawia prośbę  ich realizację:

1. Wniosek nr 127 -  Radny Andrzej Cija w celu ułatwienia zjazdu na parking 
prosi o rozważenie możliwości  puszczenia ruchu jednokierunkowego na ul. 
Kościuszki.

2. Wniosek 128 - Radny Krzysztof Czarnecki wnioskuje i nie zrywanie asfaltu na 
placu Pocztowym w  Trzciance. 

3. Wniosek 130 - Radny Krzysztof Czarnecki wnioskuje o zamontowanie lamp 
oświetleniowych na ulicy za budynkiem po byłym PGR na ul. Za jeziorem.

4. Wniosek 131 - Radny Marek Dąbrowski ponownie wnioskuje o rozważenie 
możliwości zrobienia miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego.

5. Wniosek  132  -  Radny  Jan  Kłundukowski  zadał  pytanie  czy  zamierza  się 
zmienić organizację ruchu na drodze koło Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

6. Wniosek  134  -  Radny  Mariusz  Kukuś  poruszył  sprawę  parkujących 
samochodów,  które  utrudniają  widoczność  dla  włączających  się  do  ruchu 
ulicznego  w  ul.  Dąbrowskiego  w  stronę  Lubmoru.  Zaproponował  aby 
usytuowany  znak  drogowy  zakaz  zatrzymywania  i  postoju  rozszerzyć  na 
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chodnik tam gdzie stoją samochody ( chodzi o chodnik koło Kraka).

7. Wniosek 135 - Radny Jan Kłundukowski wnioskuje o naprawę drogi,  która 
została wypłukana przez deszcze i utrudnia dojście do działek, jest to łącznik w 
stronę ogrodów działkowych na ul. Słonecznej.

Radny Jacek Wawrzon   poinformował, że IV Liga Polonii Chodzież wycofała zespół 
seniorów do A klasy. Nie ma pieniędzy więc zrobiła takie posunięcie, ale w niczym 
nie przeszkodziło im utrzymywanie grup młodzieżowych. 

  
    Radny Jan Kłundukowski wnioskuje:

1)  o  wymianę  lustra  drogowego  przy  skrzyżowaniu  ul.  Sikorskiego  z  ul. 
Chełmońskiego,
2)  o wykoszenie trawy przy trafostacji na ul. Ogrodowej.

Rany Andrzej Cija ponawia wniosek o naprawienie dziur na Placu Pocztowym.
 
Komisja wnioskuje o przekazanie   stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 odnośnie 
materiału wykonywanej podłogi w budowanej sali sportowej.

Komisja wnioskuje o wytyczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych 
naprzeciwko bloku nr 9 i 10 na osiedlu Słowackiego. 

Komisja  wnioskuje  o  informację  czy  wydana  była  decyzja  środowiskowa  na 
wysypywanie  odpadów  poprodukcyjnych  koło  rzeczki  Trzcinicy  (teren  firmy 
„Kominki”). 

     
     

Ad. pkt.11. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Krzysztof Czarnecki 
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