
Protokół Nr 35/13
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z dnia 

11 czerwca 2013 r. 

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

1) Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
2) Pan Mariusz Małachowski Likwidator spółki OSiR, 

Nieobecni radni: Jan Kłundukowski i Grzegorz Bogacz. 
Posiedzenie komisji  trwało od godziny 15 do 16  i odbyło się w salce posiedzeń 
pokój nr 12  Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Posiedzeniu przewodniczył radny Krzysztof Oświecimski – przewodniczący komisji.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów komisji Nr 34/13 z 15 maja 2013 r. 
4. Przebieg procesu likwidacji   spółki OSiR.
5. Przygotowanie do sezonu letniego miejsc kąpielowych położonych na terenie Gminy 

Trzcianka.
6.  Informacja z przebiegu realizacji zadania „PO RYBY”.
7. Informacja o stopniu realizacji zadania zapisanego w budżecie Gminy Trzcianka na 

rok 2013 pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.
8. Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2012 r. 
9. Plan pracy komisji na II półrocze 2013 r.  
10.Sprawy wniesione do komisji.
11.Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad  1. Otwarcie obrad.
Otwarcia  posiedzenia,  witając  wszystkich  obecnych,   dokonał  Przewodniczący  komisji 
Krzysztof Oświecimski

Ad 2.  Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag, przez aklamację. 

     
Ad 3. Przyjęcie protokołów komisji Nr 34/13 z 15 maja 2013 r. 

   Protokół  Nr 34/13 z 15 maja 2013 r.  został  przyjęty w głosowaniu: za 7,  przeciwko 0, 
wstrzymał  się 1. Głosowało 8 radnych. 
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      Ad 4. Przebieg procesu likwidacji   spółki OSiR.

Pan Mariusz Małachowski przedstawił informację, na piśmie, dotyczącą OSiR Sp. 
zo.o. Trzcianka, informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Stwierdził, że informacja ta dzisiejsza,  różni się od poprzedniej, o wyniki spółki za 
miesiąc kwiecień.  Spadkiem dochodów było to, że była niższa dotacja i jeśli chodzi 
o  działalność  na  boisku  sportowym  był   podpisany  niższy  kontrakt  z  klubami 
sportowymi. Był niższy przychód z działalności usług hotelowych. Także były niższe 
wpływy z baru i restauracji.   Niższe były wpływy z siłowni.   Poinformował, że 
pracownicy spółki otrzymali wypowiedzenie z pracy, a okres wypowiedzenia zależny 
jest  od  stażu  pracy.   Przeprowadził  rozmowy  z  przeszłymi  ewentualnymi 
dzierżawcami hotelu. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych 
i hotelu.   
Dodał,  że  przetargi  zostały  ogłoszone w gazecie  „Głosie  Wielkopolskim” oraz  w 
Gazecie Wyborczej  na teren Wielkopolski.  Ceny są zgodne z wartościami wycen, 
także do przetargu jest podany hotel  w opcji do dzierżawy. Termin składania ofert, 
w formie pisemnej, jest przewidziany do końca czerwca 2013 r. 

Przewodniczący komisji zadał pytanie, czy zgodnie z sugestią komisji,  dzierżawa 
hotelu nastąpi od września. 

Pan M. Małachowski stwierdził, że podmioty, które były zainteresowane bardziej są 
zainteresowane   dzierżawą hotelu w miesiącach wakacyjnych, ale okaże się,  jaka 
będzie reakcja, po umieszczeniu ogłoszenia.

Przewodniczący komisji stwierdził,  że Burmistrz Trzcianki,  na sesji  absolutoryjnej 
poinformuje Radę, o sytuacji jaka wyniknie po ogłoszeniu przetargów. 

Radni przyjęli informację przedstawioną przez Likwidatora spółki odnośnie aktualnej 
sytuacji w spółce OSIR.

     Ad 5. Przygotowanie do sezonu letniego miejsc kąpielowych położonych na terenie Gminy 
Trzcianka.

Pani Iwona Moraczyńska-Lilleeng  przekazała komisji pisemną informację dotyczącą 
przygotowania  do  sezonu  letniego  miejsc  przeznaczonych  do  kąpieli  na  terenie 
gminy Trzcianka. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  przedstawionej   informacji  wynika,  że 
zostały  zgłoszone dwa kąpieliska,  jedno nad jeziorem Logo,  drugie  nad jeziorem 
Sarcz.  Nie zgłoszono miejsca do kąpieli na starej plaży z uwagi na trwające tam 
prace  remontowe.  Pan  Adrian  Hałuszka  będzie  odpowiedzialny  za  zatrudnionych 
ratowników.   Sezon   będzie  trwał  od  1  lipca  do  31  sierpnia.  Trwają  prace  nad 
przygotowaniem Regulaminu korzystania z miejsc kąpielowych. Projekt Regulaminu 
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został przesłany do korzystających z wód i dzierżawców. 

Radni  komisji  przyjęli  informację  odnośnie  sytuacji  i   przygotowania  do  sezonu 
letniego miejsc kąpielowych na terenie gminy Trzcianka. 

     Ad 6. Informacja z przebiegu realizacji zadania „PO RYBY”.
Pisemna informacja do tego tematu, sporządzona została przez Kierownika Referatu 
pana Witolda Putyrskiego, stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki stwierdził, że prace trwają zgodnie z 
harmonogramem. Jest realizowany ciąg w kierunku starej plaży. Także został złożony 
projekt  na   remont  wypożyczalni  sprzętu  wodnego.  Remont  będzie  polegał  na 
remoncie dachu i wymianie bram, elektryki    i zrobienie otaczającego wypożyczalnię 
chodnika. Wniosek ma być rozpatrzony w miesiącu sierpniu, wrześniu.  Gmina ma 
otrzymać kwotę 240 tys. zł, ok. 120 tys. przeznacza się środków własnych.  Jeśli 
pani,  która  wygrała  przetarg  na Urok nie  wpłaci  środków  do końca czerwca,  to 
wtedy należy się zastanowić, co dalej. 

Przewodniczący  komisji  podsumowując  stwierdził,  że  pomosty  nie  zostaną 
wykonane do sezonu letniego. 

Ad 7.  Informacja o stopniu realizacji zadania zapisanego w budżecie Gminy Trzcianka na 
rok 2013 pn. Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.

Pisemna informacja do tego tematu sporządzona została przez Kierownika Referatu 
pana Witolda Putyrskiego, stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  jest  czerwiec,  dlatego  chciałby  jakąś 
deklaracje, bo będą wakacje czy w tym okresie odbędzie się remont sali przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Trzciance. 

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  remont  sali  wykluczałby  się  ze  złożonym 
wnioskiem. Nie ukrywa, że jest w tej pozycji żelazna rezerwa środków finansowych 
do zbilansowania się środków.  Jeśli chodzi o Jessice, to sytuacja przyznania środków 
rozwiąże się w lipcu. Stwierdził, że zapisane środki w budżecie nie będą ruszane, 
będziemy czekać na rozstrzygnięcie wniosku. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  Szkoła  Podstawowa  nr  2   jest  najbardziej 
pokrzywdzoną  szkołą  jeśli  chodzi  o   strukturę  termomodernizacyjną.  Należy 
podstawowe  prace  przeprowadzić.  Jeśli  nie  będzie  Jessicki,  to  chciałby  uzyskać 
opinie  radnych  czy  wyrażają  akceptację  aby  to  zapisane  zadanie  nie  było 
zrealizowane.   

Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  zadanie  będzie  realizowane  ale  nie  będzie 
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przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych tylko we wrześniu. 
     

Radna  Jadwiga  Pokaczajło  stwierdziła,  że  należy  przyjąć  informację  Burmistrza 
Trzcianki.  Władzy  wykonawczej  zależy  na  tym  żeby  remont  sali  był 
przeprowadzony. Poprosiła o wyrozumiałość i dać sobie miesiąc czasu. 

Przewodniczący komisji stwierdził, że jest już miesiąc czerwiec i nie wiadomo na 
jakim etapie jest realizacja Jessicki.  Poprosił o rozważenie tematu remontu sali ze 
środków zapisanych  w  budżecie.  Może  być  taka  sytuacja,  że  sanepid  może  sale 
zamknąć na jesieni. 

Radny Andrzej Cija stwierdził, że zgodnie z uzyskaną informacją od Burmistrza, że 
termin  koniec  lipca  jest  terminem  ostatecznym,  poddał  pod  rozwagę  aby 
przeprowadzić  w miesiącu  lipcu  przetarg  warunkowy ale  z  rozstrzygnięciem  na 
koniec  lipca,  z  warunkiem,  że  wygrywający  będzie  rozpoczynał  roboty  ale  jeśli 
zostaną przyznane środki z Jessica to przetarg się unieważnia. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że z panią Skarbnik ustalone zostało, że na koniec 
miesiąca  czerwca  przekazana  zostanie  radnym  informacja  o  stanie  finansowym 
gminy. 

 
Ad 8.  Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 
2012 r.  
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 
2012 r. i nie wyrazili opinii do sprawozdania. 

     Ad 9. Plan pracy komisji na II półrocze 2013 r.  
Przewodniczący komisji przedstawił założenia do planu pracy na II półrocze 2013 r. 
Lipiec 

1. Polityka promocyjna Gminy Trzcianka pod względem rozwoju
     gospodarczego i turystyki na lata 2014-2015.  
2. Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień                           
1.  Informacja Straży Miejskiej i Referatu  Ochrony Środowiska nt.  
     realizacji uchwały śmieciowej. 
2.  Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki. 

          3. Sprawy wniesione do komisji.
Wrzesień

1. Analiza  wypracowanych  wniosków  przez  komisję  do  projektu  budżetu 
na 2014 rok. 
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2. Analiza procesu likwidacji spółki OSiR w Trzciance.
3. Rozwój sportu wśród młodzieży gminy Trzcianka z wykorzystaniem   

istniejących obiektów sportowych i Hali Sportowo- Widowiskowej.
 4.  Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki. 

          5. Sprawy wniesione do komisji.

Październik
    1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzcianka.

         2. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki. 

         3. Sprawy wniesione do komisji.

Listopad

        1. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w zakresie
           bezpieczeństwa, sportu, turystyki i promocji gminy Trzcianka  w roku 2014.
        2. Dyskusja nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2014 rok.

3. Sprawy wniesione do komisji.

Grudzień
1. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w zakresie 

bezpieczeństwa, sportu, turystyki i promocji gminy Trzcianka  w roku 2013.
2. Budżet na rok 2014.
3. Sprawy wniesione do komisji.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  umieszcza  w  planie  pracy  komisji  temat 
bezpieczeństwa dlatego,  żeby temat ten przeanalizować wcześniej, a potem gotowe 
wnioski i stanowiska tylko przyjąć na sesji o tematyce bezpieczeństwa. Dlatego też, 
zwróci się do Pana Przewodniczącego Rady,   o zorganizowanie sesji tematycznej na 
temat bezpieczeństwa. 
Radni do przedstawionych założeń  wnieśli następujące uwagi:
− Radna Jadwiga Pokaczajło poinformowała, że w Planie Pracy Rady Miejskiej 
w  miesiącu  sierpniu  zaplanowana  jest  przerwa  urlopowa,  zaproponowała  aby  w 
miesiącu sierpniu taka przerwa w pracy komisji też była zapisana. Nikt nie wniósł 
sprzeciwu do  zaproponowanej zmiany.
− Radny Mariusz Kukuś poinformował, że na wcześniejszych   posiedzeniach 
składał wniosek aby w planie pracy komisji umieścić zapis, chodzi mu o wizytację 
sali sportowej, nowo wybudowanej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance. 

Przewodniczący komisji  złożył  wniosek o przedstawienie informacji dot. wyników 
przeglądu pogwarancyjnego   sali przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance.  
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     Ad 10. Sprawy wniesione do komisji.

     1) Analiza projektów uchwał:
   a) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok;
Burmistrz  Trzcianki  stwierdził,  że  jest  kilka  zmian,  między  innymi  jest  zmiana 
dotycząca doprowadzenia prądu do boiska sportowego w Białej. Powiedział, że jutro 
spotka  się  ze  sponsorami  remontu  muszli   w  parku  1  Maja  w  Trzciance,  będą 
wniesione  zaległości  do  budżetu  przez  firmę  Dalkia.  Środki  te  będą  także 
przeznaczone na remont  parku.  Przeznacza się 5 tys.  zł  na organizowanie imprez 
i  przeznacza się  je   dla  spółki  OSiR za  wykorzystanie  obiektów sportowych.  Na 
organizacje  Turnieju  im.  R.  Białczaka  przeznacza  się  kwotę  20,400  zł.   Także 
przeznacza  się  środki  dla  Biblioteki  Publicznej  są  to  środki  z  przesunięć  aby 
zrealizować program dla Biblioteki, wniosek do Ministerstwa był wcześniej złożony. 
Poinformował, że przekazuje się także środki finansowe na współpracę z mediami, za 
pieniądze te  powstanie  film o naszej gminie dot. PORYBY. 

 b)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2012  rok  Muzeum  Ziemi 
Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance;

 c)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2012  rok  Biblioteki  Publicznej 
Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance;

 d)  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  za  2012  rok  Trzcianeckiego  Domu 
Kultury w Trzciance;

 e)  zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej  w Przyłękach w Szkołę Filialną 
Szkoły Podstawowej w Siedlisku;

Burmistrz Trzcianki powiedział, że jest mu wiadome, że dwie panie zadeklarowały, 
że utworzą Stowarzyszenie. 

 f) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego doty-
czące  uchwały  Nr  XLIV/291/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z dnia
25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Straduń;

Przewodniczący komisji stwierdził, że   ten projekt uchwały powraca  już  trzeci raz, 
co się dzieje. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że spraw ę tą pilotuje pani radca prawny.
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 g) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego doty-
czące  uchwały  Nr  XLIV/292/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z dnia  
25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Biała;

 h) zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. 
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki.

Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  w tej  sprawie wydał  swoje Zarządzenie  są 
obniżone stawki za używanie samochodów osobowych także i przez radnych. 

i)  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Burmistrz  Trzcianki  poinformował  komisje,  że  w  tej  uchwale  chodzi  o  to,  aby 
przekazać dyrektorom jednostkom oświatowym  obiekty, które użytkują, to oni będą 
odpowiedzialni  za  wydzierżawianie  obiektów,  pobieranie  czynszu,  oni  będą 
odpowiedzialni za politykę swoich nieruchomości. 

2)  Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości  dotyczącego  przedmiotu 
opodatkowania „budowle”.  
Burmistrz Trzcianki stwierdził, że stanowisko zostało przygotowane w związku ze 
zwolnieniami  spółki  ZIK  z  podatku  od  nieruchomości.  Po  ostatniej  sesji  były 
ustalenia aby w okresie czteroletnim dochodzić do właściwego podatku. Dlatego jest 
to stanowisko aby w cyklu rocznym    dochodzić do właściwego podatku.  
Do  przedstawionych  projektów  nikt  nie  wniósł  uwag,  komisja  nie  wypracowała 
stanowiska.

Ad 11.Wolne wnioski.
Przewodniczący  komisji  poprosił  pana  Burmistrza  o  informację  na  temat 
rozstrzygnięcia wczorajszego przetargu śmieciowego, który odbył się w Warszawie. 
Czy jest już obliczone wstępne rozeznanie, że gmina wmieść się w tych środkach 
jakie posiada. 

Burmistrz Trzcianki stwierdził, że stawka po wygranej przez firmę ALTVATER jest 
stawką  zbliżoną  do  stawki  śmieci  segregowanych.  W  naszych  kalkulacjach 
przewidziana  była  rekultywacja  wysypisk  i  obsługa  administracyjna.  Przez  okres 
dwóch i pół roku brakuje przeszło 3 miliony zł. Firma Kombud jest podwykonawcą 
dla  firmy  Altvater.  Gmina  czeka  w  chwili  obecnej  na  deklaracje  od  swoich 
mieszkańców. 

Radny  Andrzej  Cija  stwierdził,  że  jest  już  po  wstępnych  rozmowach  z  panią 
kierownik  Ciemachowską,  ale  chciałby  od  pana  Burmistrza  informację,  która 
powinna  być  już  jutro  na  Komisji  Gospodarczej.  Chciałby  uzyskać  precyzyjne 
rozliczenie, jak było kalkulowane, ile  firma dała. Jest to przegięcie jeżeli startuje 
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jeden oferent, w tym w konsorcjum z naszym KOMBUDEM dlatego też informację 
mają  idealną   i  potrafią  sobie  wyliczyć,  ile  mogą  dać,  bo  tyle  jest  zapisane  w 
budżecie.   Stwierdził,  że  z  jego  obserwacji   wynika,  że  w  kraju  są  ustawiane 
przetargi.  My, powinniśmy iść ze stawką w dół, a nie w górę. W Czarnkowie jest 
stawka 9,5 zł od osoby, dlaczego w Trzciance ma być 14 zł od osoby. 

Radny Krzysztof Oświecimski stwierdził,  że z obserwacji wynika, że ALTVATER 
wygrywa prawie wszystkie przetargi w okolicy a jako podwykonawcę bierze lokalne 
firmy komunalne. Z jego obserwacji wynika, że komunalka w Czarnkowie się z nim 
nie dogadała. 
Ad 12.  Zamknięcie posiedzenia.
Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie. 

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Krzysztof Oświecimski
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