
Protokół Nr 28/12
 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 

z dnia 10 grudnia 2012 r. 

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecna 
radna Jadwiga Pokaczajło, w trakcie obrad doszedł radny Grzegorz Bogacz. Ponadto 
w posiedzeniu uczestniczyli:

1. pan  Tadeusz Teterus -  Starostwo Powiatowe,
2. p. Marek Kordek - Kajak,
3. p. Andrzej Sumiński - HOW,
4. p. Adrian Hałuszka - WOPR,
5. p. Roman Bartol Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianki,
6. p. Stanisław Obrał – przedstawiciel Związku Wędkarskiego,
7. p. Czesław Rogosz – przedstawiciel Związku Wędkarskiego

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Krzysztof  Czarnecki  przewodniczący  komisji. 
Posiedzenie komisji trwało od godziny 16.30 do 18.30 i odbyło się w sali sesyjnej 
Urzędu  Miejskiego  Trzcianki.  Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
4.  Informacja  Starosty  Powiatu  Czarnkowsko-trzcianeckiego  na  temat  podjętej 
uchwały  Rady  Powiatu  z  dnia  30  października  2012  r.  Nr  XXIII/190/2012  w 
sprawie  zakazu  użytkowania  jednostek  pływających  napędzanych  silnikami 
spalinowymi  na  jeziorach  w  granicach  powiatu  Czarnkowsko-trzcianeckiego. 
Dotyczy jezior na terenie gminy Trzcianka ( Sarcz, Logo, Straduń).
5. Uwagi do budżetu na rok 2013.
6. Sprawy wniesione do komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1. Otwarcie obrad.
Otwarcia  obrad,  witając  wszystkich  zebranych  dokonał  Przewodniczący  Komisji 
radny Krzysztof Czarnecki.

Ad pkt. 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z porządkiem obrad, nikt nie wniósł do 
przedstawionego porządku uwagi. Porządek został przyjęty przez aklamację. 

Ad pkt. 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
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Członkowie komisji wraz z zawiadomieniem otrzymali projekt planu pracy Komisji 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji na I półrocze 2013 r. 

Radny Mariusz Kukuś poinformował, że na wcześniejszych posiedzeniach komisji 
wnioskował o ujęcie w planie pracy komisji tematu  „wizytacja   sali sportowej przy 
Gimnazjum nr 2 w Trzciance”. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  temat  zgłoszony  przez  radnego  będzie 
zrealizowany  w  miesiącu  styczniu  przy  omawianiu  p.  2  Stan  techniczny 
funkcjonujących  na  terenie  Gminy  Trzcianka  placów  zabaw,  boisk,  obiektów 
sportowych.

Styczeń
1. Informacja Straży Miejskiej z realizacji Uchwały Rady Miejskiej Trzcianki Nr 

LVIII / 382/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Trzcianka za 2012 rok.

2. Stan techniczny funkcjonujących na terenie Gminy Trzcianka placów zabaw, 
boisk, obiektów sportowych. Wizytacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 
2 w Trzciance. 

      3.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
Trzcianki.

     4.  Sprawy wniesione do komisji.

Luty
     1.  Omówienie realizacji „Programu współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami
          pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
          publicznego na terenie gminy na 2013 rok”.
     2.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
          Trzcianki.
     3.  Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
    1.   Omówienie realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii dla

Gminy Trzcianka na 2012-2015”.
    2.   Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzcianka.
    3.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

Trzcianki.
    4.    Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
    1.   Analiza przebiegu procesu likwidacji spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w  Trzciance.
    2.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
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Trzcianki.
    3.   Sprawy wniesione do komisji.

Maj
    1.   Przygotowanie do sezonu letniego miejsc kąpielowych położonych na

 terenie Gminy Trzcianka (regulaminy).
     2.   Informacja z przebiegu realizacji zadania „PO RYBY”.
     3.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

 Trzcianki.
     4.  Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
     1.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2012 rok.
     2.  Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2013 roku. 
     3.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

Trzcianki.
 4.  Sprawy wniesione do komisji.

Komisja  w głosowaniu przyjęła  plan pracy komisji  wraz  ze zgłoszoną poprawką. 
Wynik głosowania: za 8. Głosowało 8 radnych.    

Ad  pkt.  4. Informacja  Starosty  Powiatu  Czarnkowsko-trzcianeckiego  na  temat 
podjętej uchwały Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 r. Nr XXIII/190/2012 w 
sprawie  zakazu  użytkowania  jednostek  pływających  napędzanych  silnikami 
spalinowymi  na  jeziorach  w  granicach  powiatu  Czarnkowsko-trzcianeckiego. 
Dotyczy jezior na terenie gminy Trzcianka ( Sarcz, Logo, Straduń).

Starosta  pan  Tadeusz  Teterus  złożył  na  ręce  Przewodniczącego  komisji  pisemną 
informację  OS.6170.2.2012.AG  z  dnia  2012.12.06  podpisaną  przez  Starostę 
Wiesława Maszewskiego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Pan Tadeusz Teterus stwierdził, że skupi się aby przekazać radnym kilka informacji, a 
mianowicie  chciałby  nakreślić  trochę  historii,  przebieg,  jak  doszło  do  podjęcia 
Uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zakazu  użytkowania  jednostek  pływających 
napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach powiatu Czarnkowsko-
trzcianeckiego. Dotychczas funkcjonowała Uchwała z dnia 30 maja 2006   w sprawie 
zakazu użytkowania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na 
jeziorach  w  granicach  powiatu  Czarnkowsko-trzcianeckiego.  Uchwała  6  letnia 
spowodowała to, że niektóre zapisy tej uchwały straciły swoje umocowania prawne. 
Należało więc nad nią popracować i zaproponować nową uchwałę. Uchwała z roku 
2006 nie do końca była jednolita w swoich zapisach. Z jednej strony dopuszczała 
jednostki  pływające  do  korzystania  z  wód,  a  z  drugiej  strony   nie.   Uchwała 
niejednoznacznie  określała  wydawane  przez  Zarząd  powiatu  zasady  udostępniana 
jeziora dla jednostek pływających. Po opinii prawnej i po doświadczeniu nabytym 
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oraz  po  protestach  wędkarzy  korzystających  z  jezior  trzcianeckich  przygotowany 
został projekt uchwały w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie. Wprowadzono 
ogólny zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi 
w Drawsku, Krzyżu, Wieleniu i Trzciance z wyłączeniem rzeki Noteć. Jednak zapis 
tej  uchwały  zderzył  się  z  różnym  stanowiskiem  radnych  rady  powiatu,  którzy 
zaproponowali coś innego. W konsekwencji odesłali tą uchwalę do ponownej pracy, 
działo się to w czerwcu.  Po raz drugi, tą uchwałę 30 października 2012 r. przekazano 
radnym pod obrady i  jej  w konsekwencji  uchwalenie.  W czerwcu opracowując tą 
uchwałę zarząd opierał się na uzyskanych opiniach wójtów czy burmistrzów gmin. 
Starosta  otrzymał  opinie  poszczególnych  gmin,  są  one  w  posiadaniu  Starostwa. 
Poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba, to opinie zostaną radnym trzcianeckim 
udostępnione.   Projekt  uchwały  także  został  rozesłany  do  stowarzyszeń  i  do 
właścicieli  ośrodków  wypoczynkowych  zlokalizowanych  wzdłuż  linii  brzegowej 
jeziora.  Zwrócono  się  także  o  opinię  do  kół  wędkarskich.  Zwrócono  się  do 
stowarzyszeń  sportowych  korzystających  z  wód  jezior.   Na  bazie  wszystkich 
uzyskanych opinii, na spotkaniu w Starostwie został opracowany wspólny pogląd, co 
do  udostępnienia  jeziora  dla  jednostek  pływających  napędzanych  silnikami 
spalinowymi.  Na  spotkaniu  (uczestniczyli  między  innymi  wędkarze  z  Trzcianki) 
powiedziane było żeby się tak nie upierać i należy udostępnić jeziora dla jednostek 
napędzanych silnikami spalinowymi,  bo dobrze będzie to robiło dla procesów we 
wewnątrz  wody,  woda będzie ruszana, co ma pozytywny wpływ na faunę i florę w 
wodzie. Projekt uchwały z dnia 30 października z 2012 r. wprowadził ogólny zakaz z 
wyjątkiem  jeziora  Sacz,  Straduń  i  Logo  w  gminie  Trzcianka  oraz  jeziora 
Królewskiego w gminie Krzyż.  Taki jest finał sprawy.

Przewodniczący komisji zapytał czy gmina Trzcianka w tej sprawie wyraziła swoją 
opinię. 

Pan  Tadeusz  Teterus  stwierdził,  że  tak,  była  to  pisemna  informacja,  w  której 
Burmistrz Trzcianki zaproponował otwarcie wszystkich jezior(Straduń i Logo) i nie 
blokowanie  tego  zakazem.  Jest  to  jednym z  elementów,  posłużył  się  przykładem 
gminy Piła i gminy Lubasz. Przewodniczącemu komisji została przekazana Uchwała 
Rady Lubasz  w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z takich obiektów 
wodnych.  Jeśli  radni  będą  uważali  za  stosowne,  to  taki  regulamin  można 
wprowadzić. 

Pan  Roman  Bartol  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Trzcianka  stwierdził,  że  jest  mu 
niezmiernie miło, że może wraz z kolegą uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu 
komisji.  Przybył  na  zaproszenie  radnego  Jana  Kłundukowskiego,  za  zaproszenie 
podziękował, bo będzie mógł odnieść się do poruszanych tematów.  Odczytał pismo 
Zn.Spr.ZG-210-7/2012  skierowane  do  Wiesława  Maszewskiego  Starosty  Powiatu 
Czarnkowsko-trzcianeckiego  w  Czarnkowie,  ksero  pisma  stanowi  załącznik  do 
protokołu.  Zaznaczył,  że  w  treści  pisma  zostało  zawarte  ustosunkowanie  się  do 
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największego  i  najcenniejszego  z  punktu  widzenia  przyrodniczego  jeziora 
Straduńskiego.  

Pan  Tadeusz  Teterus  stwierdził,  że  otrzymane   pismo  zostanie  przekazane,  ale 
adresatem tego pisma powinien  być pan Tadeusz Mańczak Przewodniczący Rady 
Powiatu.  Jedną  furtką  regulacji  prawnej  jest  (poza  możliwościami  powiatu) 
sporządzenie i zatwierdzenie  regulaminu korzystania z obiektów wodnych.    

Pan  Roman  Bartol  stwierdził,  że  Lasy  Państwowe  posiadają  dwa  certyfikaty 
potwierdzające, że gospodarka leśna jest właściwie wykonywana biorąc pod uwagę 
przepisy  prawa  lub  potrzeby  ludności.   Pan  Starosta  zarządza  powiatem,  pan 
Burmistrz  gminą,  a  nadleśniczy  zarządza  gospodarką  leśną  skarbu  państwa.  W 
dobrym tonie byłoby aby te trzy osoby się ze sobą konsultowały.  

Pan  Tadeusz  Teterus  stwierdził,  że  konsultacje  były  przeprowadzane  w  bardzo 
szerokim kręgu.  W gminie  Trzcianka  prowadzone  były  z  Burmistrzem Markiem 
Kupsiem oraz z zainteresowanymi kołami w gminie i innymi samorządami.  Pierwsza 
uchwała  z  2006  r.  była  z  elementem  zakazującym,  ale  dopuszczała  ruch  o 
odpowiednich godzinach. Takie wprowadzenie ograniczenia nie jest w kompetencji 
starosty. Takie sprawy reguluje regulamin przyjęty przez Radę gminy. 

Pan Czesław Rogosz stwierdził,  że jest zaskoczony tą uchwałą. Z panem Starostą 
była  przeprowadzona  rozmowa  telefoniczna  po  odbyciu  Walnego  Zgromadzenia 
koła  wędkarzy  i  wtedy  otrzymaliśmy  wiadomość,  że  na  jeziorze  obowiązuje 
całkowity zakaz,  dopiero później,  po zbadaniu,  okazało się,  że  nie ma zakazu na 
naszym jeziorze w określonych godzinach,  ale godziny te nie były przestrzegane. 
Jeśli trzeba by   opracować regulamin, to trzeba w nim określić, z jaką mocą silnika 
powinny  być  wyposażone  pojazdy  wodne,  w  jakiej  odległości  od  brzegu  mogą 
pływać. Powiedział, że składał w imieniu wędkarzy skargę do Burmistrza Trzcianki i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej  Trzcianki.  Opinie  do tej  sprawy wydał  pewnie 
Zarząd Okręgu, bo do niego o taką opinie nikt się nie zwracał. Pan Leśniczy mówił 
żeby wprowadzić zakaz na jeziorze Straduńskim, a dla wędkarzy bliższe jest jezioro 
Sarcz,  ponieważ  PZW  dzierżawi  te  jezioro  i  związek  wędkarzy  stara  się  o 
przywrócenie ruchu turystycznego na tym jeziorze. W ubiegłym roku i tym, jezioro 
zostało  zarybione  narybkiem.  Za  parę  lat  będzie  to  jezioro  bardzo  atrakcyjnym 
łowiskiem. Jego zdaniem zakaz na tym jeziorze jest bardzo wskazany. Powiedział, że 
wprowadzenie  zezwolenia  na  ruch silników spalinowych po jeziorze Straduńskim 
wyrządzi bardzo duże szkody. 

Radny Andrzej  Cija  stwierdził,  że była  stara  uchwała z  roku 2006, czy tam była 
mowa o trzech jeziorach, czy o jednym jeziorze. Stwierdził, że o rozszerzeniu zakazu 
na naszych jeziorach, pierwsze słyszy, nikt się nie pytał o wyrażenie opinii. Nie ma 
żadnego radnego powiatowego, a mówi się  o rzeczach istotnych.  Stwierdził,  że  z 
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przyjemnością poznałby pismo Burmistrza Trzcianki jaką udzielił odpowiedź panu 
Staroście. 

Pan  Tadeusz  Teterus  stwierdził,  że  była  mowa  o  jeziorze  Sarcz.  W  Starostwie 
znajduje się pismo Burmistrza Trzcianki w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jako komisja wystąpi do Przewodniczącego 
Rady Trzcianki aby przyjąć stanowisko na sesji Rady Miejskiej Trzcianki na temat 
powtórnego przeanalizowania   przez  Radę Powiatu podjętej  dnia 30 października 
2012 r.  uchwały.  

Pan Tadeusz Teterus stwierdził, że na spotkaniu z wędkarzami przedstawiony został 
projekt uchwały oraz uchwała poprzednia. Miesiąc po Walnym Zebraniu Starostwo 
otrzymało pismo od wędkarzy,  z prośbą o wydanie zezwolenia dla potrzeb wędkarzy 
na  korzystanie  jednostek  pływających  napędzanych  silnikami  spalinowymi  na 
jeziorach trzcianeckich. Starostwo   nie może innych użytkowników jeziora wyłączyć 
z korzystania i pozostawić tylko wędkarzy. Nie można tylko wybiórczo traktować 
dane grupy społeczne, prawo musi obowiązywać wszystkich. 

Pan Stanisław Obrał stwierdził, że konsultacje społeczne są bardzo ważną sprawą. 
Nic by nie było złego w poruszaniu się motorówek po jeziorze trzcianeckim Sarcz 
gdyby  użytkownicy  jeździli   w  wyznaczonych  godzinach.  Ludzie  korzystający 
jeździli bez  kultury,  i zachowywali się chamsko.   Na nasze jezioro przyjeżdżają 
ludzie z okolicznych gmin.  Takie zezwolenie powinno być cofnięte.  Powinny być 
przeprowadzone w tej  sprawie  konsultacje  z  wędkarzami.  Z  Policji  powinny  być 
wyciągnięte  zgłoszenia  i  zdarzenia  ile  razy  była  interwencja  w  sprawie 
nieprawidłowości korzystania z wód. 

Pan  Roman  Bartol  odczytał  treść  uzasadnienia  podjętej  przez  Radę  Starostwa 
uchwały.  Poprosił  pana  Starostę  aby  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  przyrody,  po 
konsultacji  i  po zasięgnięciu opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
uwzględniając   obszary  bardzo  cenne  przyrodniczo  bezpośrednio  lub  pośrednio 
przylegające do jeziora, Rada gminy Trzcianka podjęła taką decyzję i podjęła taką 
uchwałę.  Poprosił  aby  jezioro  Straduńskie  było  wyłączone  z  ruchu  jednostek 
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach .  

Radny Jan Kłundukowski stwierdził, że gdyby była taka opinia Komisji Środowiska i 
Komisji  Bezpieczeństwa  Rady  Miejskiej  Trzcianki,  to  na  pewno  zostałyby 
przedstawione  takie  argumenty  aby  wyłączyć  jednostki  pływające  napędzanych 
silnikami spalinowymi na jeziorach. Poinformował, że nie ma ogólnego dostępu do 
plaży tego jeziora,  80 % linii brzegowej ma Nadleśnictwo, 15 % osoby fizyczne. 
Zadał  pytanie  jak  ma  zwykły  obywatel  dojechać  do  tego  jeziora,  skoro  nie  ma 
dostępu. Gmina nie ma dostępu do wody. Jeśli chodzi o jezioro Logo, to należy się 
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nad tym pochylić jeszcze raz. Jezioro miejskie tu powinien głos zająć pan Kordek, bo 
młodzież i dzieci odbywają na jeziorze miejskim treningi.

Pan Adrian Hałuszka podziękował p. Staroście z wsparcie finansowe w zakupie łodzi 
WOPR. Łódź jest już w hangarze w Trzciance, ale jeszcze wymaga doposażenia. Jeśli 
chodzi o podjętą uchwałę przez Radę Starostwa, to   jeziora trzcianeckie są jeziorami 
długimi. Poinformował, że trwają prace nad pogłębieniem kanału celem połączenia 
dwóch jezior. Wtedy będzie można zabezpieczyć ruch motorowodny nad jeziorem 
Sarcz i Logo.  Stwierdził, że rację mają wędkarze twierdząc, że nie ma regulaminu 
korzystania  z  akwenu.  Chce  nawiązać  ścisłą  współpracę  z  Policją,  chce 
przeprowadzić  szkolenie  zarówno  z  ratownikami  i  policjantami.  Jeśli  chodzi  o 
podjętą uchwałę, to nie wyobraża sobie żeby Starostwo wszędzie pytało i zasięgało 
opinii  do  wyrażenia  zgody   jednostek  pływających  napędzanych  silnikami 
spalinowymi na jeziorach trzcianeckich,  to Burmistrz jest  gospodarzem na terenie 
gminy, a Starosta, po zebraniu opinii od wójtów czy Burmistrzów w poszczególnych 
gminach  podejmuje uchwałę. Gmina powinna wiedzieć kogo ma się pytać na swoim 
terenie.  WOPR przedłoży  propozycję  regulaminu  korzystania  z  akwenów.   Także 
Starosta  przekazał  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  regulaminu  korzystania  z 
akwenów w gminie Lubasz. 

Pan Andrzej Sumiński HOW Trzcianka stwierdził, że koniecznie należy opracować 
regulamin korzystania z akwenów.

Pan  Marek  Kordek  -  Kajak  Trzcianka  stwierdził,  że  jego  klub szkoli  młodzież  i 
generalnie uchwała podjęta przez powiat precyzowała godziny, w których miłośnicy 
sportów motorowodnych mogli korzystać z jeziora. Klub starał się korzystać z jeziora 
w takich godzinach żeby nikomu nie przeszkadzać. Mówi o jeziorze Sarcz.  Mimo 
wszystko łodzie motorowodne utrudniały zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży. 
Wyznaczone godziny nie były przestrzegane. Motorówki niszczą linię brzegową. 

Pan Roman Bartol zadał pytanie czy spaliny z silników idą w kierunku wody.

Pan Adrian Hałuszka odpowiedział, że mieszają się spaliny z wodą. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  rozumie,  że  jezioro  miejskie  dopuszcza  ruch 
motorówek, urządza się tam zawody, a WOPR może korzystać wraz ze swoją łodzią 
z każdych wód.  Nadleśniczy jasno wytłumaczył żeby nie było żadnego ruchu nad 
jeziorem  Straduńskim.  Na  jeziorze  miejskim  był  zakaz  jazdy   motorówek  w 
godzinach  od  18  do  rana.  Jakie  argumenty  są  za  tym,  aby  był  ruch  łodzi 
motorowodnych na jeziorze Straduńskim i Logo. 

Pan Adrian Hałuszka stwierdził, że popiera argumenty pana Nadleśniczego, z jednej 
strony  motorówka  pomaga  mieszając  wodę,  a  z  drugiej  tej  wodzie  szkodzi.   Po 
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przepłynięciu motorówki woda w jeziorze robi się zimna, robi się wir. Powiedział, ze 
WOPR posiada sprzęt do nurkowania, i siarkowodór był wyczuwalność w jeziorze 
Sarcz nie  tylko przez  sprzęt  fachowy,  ale  także  przez nos.   W Chodzieży jest  w 
jeziorze zamontowany aerator, mechanizm służący do mieszania wody w jeziorze. 
Jest przekonany, że do wakacji melioracja znajdzie środki i wyczyści kanał łączący 
dwa jeziora. 

Pan  Marek  Dąbrowski  podziękował  Staroście  za  podjęte  przez  Radę  Powiatu 
uchwały, nie chce wchodzić w kompetencje Rady powiatu i za radnych podejmować 
decyzję.  Stwierdził,  że  sprawę  można  rozwiązać  odpowiednimi  regulaminami 
podejmowanymi przez dane rady gminy.  Takie konsultacje mogłyby się odbyć nad 
tworzonym regulaminem. Środowiska mogłyby się do niego odnieś. Stwierdził, że 
panowie  wędkarze  i  kluby  mają  rację,  ale  musi  być  regulamin,  żeby  można  go 
przestrzegać i żeby były środki do przymuszenia. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że są logiczne argumenty, jego zdaniem, żeby jezioro 
Straduńskie  wyłączyć  z  ruchu   używania  jednostek  pływających  napędzanych 
silnikami  spalinowymi.  Było  to  niedopatrzenie  ze  strony  powiatu  dopuszczenie 
jednostek  pływających  do  ruchu  na  jeziorze  Straduńskim.  Zdaniem  radnego  na 
jeziorze Miejskim można pozostawić tak jak jest i było dotychczas, z naciskiem na 
opracowanie  regulaminu  z  sankcjami  jego  przestrzegania.  Należy  wystąpić  do 
Powiatu  o  jeszcze  raz  przeanalizowanie  uchwały  i  konsultowanie  jej  z 
zainteresowanymi stowarzyszeniami, klubami celem wyrobienie ostatecznego zdania. 
Rada powinna skierować stosowne pismo do Rady Powiatu celem przeanalizowania 
tej sprawy. 

Pan Tadeusz Teterus stanowczo zaprotestował, że Rada Powiatu podchodzi do tematu 
uchwał w sposób bardzo lekki, radni podejmują uchwały w sposób demokratyczny i 
właściwy. Jeśli są różne spojrzenia to je analizuje. Na czas podjęcia uchwały była 
taka  argumentacja,  która  została  uwzględniona  przez  Radę  Powiatu.  Jeśli  są 
argumenty,  które  wniknęły  z  naszej  dyskusji  to  sprawa  jest  otwarta.  Pismo  pana 
Nadleśniczego  zostanie  przedstawione  Staroście  i  Przewodniczącemu  Radzie 
Powiatu.  Powie, jakie jest stanowisko Nadleśnictwa Trzcianki, oraz powie jakie  jest 
dzisiaj  stanowisko  wędkarzy.  Przedstawiciel  wędkarzy  był  w  Starostwie  podczas 
konsultacji  i przedstawił swoją opinię. Był także dzierżawca jeziora i był przeciw 
zakazowi. Poprosił aby przystąpić do pracy nad regulaminem. 

Radny Jan Kłundukowski stwierdził, że opracowanie regulaminu, to jest to, co jest 
już dozwolone i nie może wykluczać nakazu z uchwał rady powiatu. 

Przewodniczący  komisji  podziękował  wszystkim  za  przybycie  na  komisję  i 
wygłoszenie swojej opinii w tej sprawie. Poprosił o przedstawienie i zgłoszenie  w 
ciągu kolejnego tygodnia swoich uwag, co do uchwały podjętej przez Radę Powiatu. 
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Kolejnym  krokiem  będzie  wystąpienie  do  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
Trzcianki ze stanowiskiem skierowanym do Rady Powiatu aby wprowadzić zakaz 
użytkowania  jednostek  pływających     napędzanych  silnikami  spalinowymi  na 
jeziorze Straduńskim. Jeśli chodzi o jezioro Logo, to poprosił o uwagi wszystkich 
zainteresowanych  także  będzie  dołączone  pismo  Burmistrza  Trzcianki  wyrażające 
opinię  do  tej  sprawy.  Wszystkie  opinie  i  dokumenty  zostaną  przedstawione 
Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  Trzcianki  celem  podjęcia  określonego 
stanowiska.  Wyraził swoje zdziwienie, że w gminie Trzcianka są kąpieliska i nie ma 
przyjętych regulaminów korzystania z akwenów. 

Ad pkt. 5.    Uwagi do budżetu na rok 2013.

Przewodniczący komisji przedstawił propozycje zmian do budżetu na rok 2013:
1) w  rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne

zwiększyć środki na remont strażnic o 50 tys. zł.
2) w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe

zwiększyć środki  dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o 60 
tys. zł.

3) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej
zwiększyć  środki  na  doposażenie  WOPR o  15 tys.  zł  oraz  na  zatrudnienie 
ratowników wodnych o 5 tys. zł. 

4) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
zwiększyć środki na stypendia sportowe o 20 tys. zł.

 Zaproponowane zmiany komisja przyjęła przez aklamację.

Radny Andrzej Cija stwierdził, że należałoby zmniejszyć deficyt i wszystkie środki 
tam powinny być przeznaczone.
 Zaproponował zwiększenie środków:

1) na budowę boiska sportowego we wsi Biała,
2) na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance (chociaż 

wymiana okien).
Radny Marek Dąbrowski zaproponował na organizację Memoriału im. Ferdynanda 
Dziedzica pozostawić 7 tys. zł a pozostałą kwotę przeznaczyć na organizowane w 
Trzciance „Dni Jazzu”. 

Ad pkt. 6. Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  na  najbliższej  sesji  będzie  podejmowana 
Uchwała  Rady  Miejskiej  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2013  rok.  Stwierdził,  że  należy 
wyjaśnić  dlaczego  od  planowanej  inflacji  jest  większy  wzrost  wydatków. 
Zaproponował  zmniejszenie środków w następujących zadaniach:

1) Konkurs  ofert  w zakresie  prowadzenia  świetlic  wychowawczych na  terenie 
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gminy Trzcianka o 15 tys. zł.
2) Dofinansowanie wypoczynku letniego i  zimowego dla dzieci i  młodzieży Z 

rodzin z problemem alkoholowym – konkurs ofert  o 30 tys. zł.
3) wynagrodzenie członków komisji  - o 5 tys. zł.
4) prowadzenie  gminnych  świetlic  wychowawczych  dla  dzieci  i  młodzieży  z 

rodzin zagrożonych patologią społeczna o 10 tys. zł.
5) organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów o 20 tys. 

zł.
Stwierdził,  że  po  zmniejszeniach  uwolnione  zostało  80  tys.  zł,  kwotę  tą  należy 
przeznaczyć na budowę skate parku w roku 2013. 

Ad pkt. 7. Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła Przewodniczący komisji

/Maria Boduszek / / Krzysztof Czarnecki / 
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