
P r o t o k ó ł   Nr  37/13

z   posiedzenia  Komisji   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  z  dnia 
10  września   2013 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali   sesyjnej    Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
w  godz. od  15 00 do  godz.   17 00 . 

W  posiedzeniu  uczestniczyli: 

1) członkowie komisji, zgodnie z  załączoną listą obecności;
 2) zaproszeni goście:

a)  pan Krzysztof Czarnecki - Burmistrz Trzcianki,
b)  pani  Agnieszka  Ciemachowska  -  kierownik  Referatu  Rolnictwa,  Ochrony  
Środowiska i Rozwoju Wsi  Urzędu Miejskiego Trzcianki,

      c) Pan Mariusz Małachowski- Likwidator  Spółki OSiR,
      d) Pan  Mariusz Rozpłoch- komendant Straży  Miejskiej Trzcianki.

 Ad1 ) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie  otworzył  i  prowadził   Przewodniczący    Komisji  Bezpieczeństwa, 
Sportu, Turystyki i  Promocji - radny K. Oświecimski, witając wszystkich członków 
komisji  oraz  zaproszonych gości. Następnie   przedstawił    następujący  porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu  komisji  nr 36/13 z dnia 9.07.2013 r.
3. Informacja Straży Miejskiej  i  Referatu  Ochrony Środowiska nt.   realizacji 

uchwały śmieciowej. 
4. Analiza procesu likwidacji spółki OSiR w Trzciance.
5. Rozwój sportu wśród młodzieży gminy Trzcianka  z wykorzystaniem   

istniejących obiektów sportowych i Hali  Sportowo- Widowiskowej.
6. Sprawy wniesione do komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja porządek posiedzenia przyjęła przez aklamacje.

Ad 2) Przyjęcie protokołu  komisji  nr 36/13 z dnia 9.07.2013 r.
Protokół  Nr 36/13 z dnia 9.07.2013 r. został poddany głosowaniu: za - 8, przeciw- 0,
wstrzymało się  -  1.    
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      Ad 3) Informacja Straży Miejskiej i Referatu  Ochrony Środowiska nt. realizacji 
uchwały śmieciowej. 

Przewodniczący  komisji  poprosił   komendanta  Straży  Miejskiej   o   zreferowanie 
czym zajmują się strażnicy w zakresie  realizacji uchwały śmieciowej.

Pan  Mariusz Rozpłoch wyjaśnił, że postara się  przedstawić to co robi w zakresie 
realizacji  uchwały  śmieciowej  Straż  Miejska.  Dodał,  że   od  1  lipca  br.   ustawa 
śmieciowa  się  zmieniła  diametralnie  i  część  obowiązków  jeśli  chodzi  o  odbiór 
odpadów przejęła gmina.  Są to nieruchomości na których  zamieszkują mieszkańcy 
i jest to w gestii pani Agnieszki Ciemachowskiej. Ona prowadzi te wszystkie sprawy 
związane   z  odbieraniem odpadów i egzekucją w stosunku do tych osób, którzy 
w jakiś sposób nie dopełnili obowiązków np. nie złożyli deklaracji, bądź też innych 
uchybień.  Strażnicy  miejscy  skupili  się  przede  wszystkim  na  nieruchomościach 
niezamieszkałych,   czyli  mowa  tu  o  zakładach pracy,  placówkach  handlowych, 
lokalach  gastronomicznych,  lokalach   użyteczności   publicznej  itd.  Właściciele, 
zarządcy  tych  nieruchomości  mają  obowiązek  podpisywać  umowy  na  starych 
zasadach  z  podmiotami,  które  mogą  odbierać  odpady  stałe.  W ostatnim  okresie 
strażnicy miejscy zajęli   się kontrolą  tych  budynków niezamieszkałych w zakresie 
wywozu  odpadów  stałych.  Przeprowadzono  35  kontroli  nieruchomości, 
w stosunku do 13  nieruchomości   stwierdzono nieprawidłowości.  W  informacji, 
która  została  przedstawiona,  wymieniono  też  nieprawidłowości  wynikające 
w  zakresie  wywozu  nieczystości  ciekłych,  ta  sprawa   została  już   na  bieżąco 
załatwiona.  Stwierdzono:  8  przypadków   jeśli  chodzi  o   niewyposażenie 
nieruchomości   w  odpowiednie  urządzenie   służące  do  zbierania  odpadów 
komunalnych, były 2 przypadki związane z  brakiem   dowodu wpłaty za wywóz 
odpadów komunalnych oraz niezawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych 
z odpowiednim przedsiębiorcą – 9.  Każdego właściciela u którego stwierdzono  te 
nieprawidłowości  pouczono o konsekwencjach  z tego wynikających i tym  osobom 
wyznaczono  odpowiednie  terminy  aby  zawarli   umowy  na  wywóz  odpadów.  Te 
terminy  w  zasadzie  już  mijają   bo  były  od  10  do  14  dni  i  od  jutra  będą 
przeprowadzane  re  kontrole.  W przypadku  jeśli  stwierdzi  się,  że  dana  osoba  nie 
wywiązała się z tego obowiązku  będzie nałożony mandat lub będzie  skierowany 
wniosek  o  ukaranie  a  informacja  będzie  przekazana  Burmistrzowi  w  celu 
przeprowadzenia już dalszych czynności  związanych z przejęciem tych obowiązków.
Oprócz tego, że  sprawdzane są   nieruchomości niezamieszkałe, kontrolowane są  też 
te  informacje,  które   otrzymywane  są  z  Referatu  Ochrony  Środowiska  nt. 
niezłożonych deklaracji,  weryfikowane są też  oświadczenia ludzi, którzy stwierdzili, 
że nikt  nie zamieszkuje.  Jeśli  chodzi o inne sprawy związane z przepisami dot. 
ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  chodzi  tu  o   wywóz 
nieczystości  płynnych,  to  w  tym  zakresie  nic  się  nie  zmieniło.  Nieruchomości 
niezamieszkałe będą też  kontrolowane w zakresie  wywozu nieczystości płynnych 
dot. nieruchomości wyposażonych w szamba, czy są systematycznie wywożone  i czy 
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właściciele ci  nie powinni  się przyłączyć do kanalizacji  sanitarnej ogólnej i zasypać 
szamba.

Następnie   Przewodniczący  komisji  poprosił   panią  A.  Ciemachowską  o 
przedstawienie   realizacji   uchwały śmieciowej z jej zakresu. Stwierdził, że było 
kilka wniosków na Komisji Gospodarczej  dot. jak   wygląda ściągalność  za odpady 
a  teraz  prosi  o  rozszerzenie  informacji o te dodatkowe wnioski.

Pani  A.  Ciemachowska   dodała,  jeśli  chodzi  o  realizację  umowy,  to  są  pewne 
problemy,  które  wszyscy  widzimy.  Staramy  się  aby  były  one  jak  najmniejsze. 
Największe  problemy  są  z   wykonawcą  w  zakresie  odbioru   odpadów 
segregowanych.  Przyjęto   taki  cykl  spotkań  co  dwutygodniowych  na  których 
omawiane  są   wszystkie  propozycje,  usprawnienia.  Część  z  tych  postulatów jest 
realizowana, część  nie ze względu na nieodpowiedni przepływ  informacji, ponieważ 
informacja dochodzi do Altvatera a  kierowcy już tego nie wiedzą. Po kontrolach 
Straży  Miejskiej   budynków  niezamieszkałych,  było   wiele  telefonów   od  osób, 
którzy zdziwieni, że muszą mieć umowy czyli jakiś efekt tych kontroli jest ponieważ 
umowy  są zawierane. Efektem tego  na pewno będzie to, że  odpady z nieruchomości 
niezamieszkanych,  które  są   aktualnie  poza  systemem  nie  będą  wrzucane  do 
pojemników, które są ustawione  dla budynków zamieszkałych, co teraz się dzieje 
szczególnie z lokali gastronomicznych. Jeżeli chodzi o wpływy za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  w  m-cu  lipcu  wpłaty  nie  były  zbyt  wysokie  ale  już 
w  sierpniu  ta  kwota   była  znacznie  wyższa.  W  lipcu   wpłynęło  93798   zł 
w sierpniu natomiast 237 476, 17 zł. Jeśli chodzi o sposób wpłat, jest coraz więcej 
wpłat poprzez przelewy i nie ma z tym żadnych  problemów. Jeśli chodzi o wpłaty 
w kasie to część osób przy tym pozostanie dlatego  rozbudowuje się  system kasowy 
aby  to  jeszcze  usprawnić  aby  nie  było  z   tym  problemów.  Wbrew  naszym 
oczekiwaniom największe problemy są  z windykacją  w stosunku do zarządców a 
nie  w stosunku do osób fizycznych. Jeśli chodzi o wpływy,  to ściągalność   od osób 
fizycznych jest blisko 70 %. Jeśli chodzi o przypis, czyli o to co powinniśmy  dostać 
to jest jeszcze wyższy po 1 lipca niż zakładano  ( kiedy mieliśmy  zebranych część 
tych deklaracji)  ten  przypis   wynosi  265  788 taka  była  wysokość   na  lipiec,  na 
sierpień  jeszcze  się  zwiększyło   263 906.  Ten  wzrost   wynika  z  faktu,  że  część 
mieszkańców zmienia  deklaracje  i  rezygnuje z selektywnej  zbiórki  na  rzecz  tej 
wyższej  opłaty czyli  55,20 zł   od gospodarstwa.  Rozpoczęto  proces windykacji, 
dzwonimy  do osób, którzy  zalegają   za wypłatami,    jeśli  nie ma  tych wpłat 
wydawane są upomnienia. Jeśli  dalej nie będzie tych wpłat,  to  wówczas zgodnie 
z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości   i   porządku,   jak  również   zgodnie z  ustawą 
o  ordynacji  podatkowej  (  burmistrz  ma  tutaj  takie  kompetencje  jak  organ 
egzekucyjny), czyli  pracownicy w imieniu burmistrza będą  mogli  wyegzekwować 
te  należności  z  wynagrodzenia  za  pracę,  emeryturę  oprócz  windykacji 
z nieruchomości.  Dalej dodała,  na  Komisji Gospodarczej podałam informację, że 
jest  bałagan śmieciowy, te  ilości odebranych odpadów są znacznie wyższe i tu są 
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konkretne liczby i w  rzeczywiści ilości odebranych odpadów są znacznie  wyższe 
niż sprzed 1 lipca. Do końca czerwca był inny system sprawozdawczości i nie było 
rozdzielenia  pomiędzy   nieruchomościami  zamieszkałymi  a  nieruchomościami 
niezamieszkałymi  jednak  wszyscy   odbiorcy  odpadów  musieli  te  sprawozdania 
składać.  Z  tych  sprawozdań   za  I  i  II  kwartał   wynika,  że  średnio   miesięcznie 
w I  kwartale   było 361 ton zebranych odpadów,  natomiast w II kwartale 365 ton. 
W okresie  lipiec,  sierpień średnio 425 ton z  tym, że   ta   liczba  dot.   budynków 
zamieszkałych, jeśli to tego dodać  dane  z budynków  niezamieszkanych  czyli około 
50 ton, to daje nam  razem 475 ton czyli to jest wzrost bardzo duży. To jest jedyny 
plus wejścia w życie tej nowej ustawy, że jednak te odpady, które zalegały w rowach, 
to teraz są  wrzucane do pojemników i są odpowiednio zagospodarowywane.

Przewodniczący komisji zwrócił się do członków  komisji o pytania  w  tym zakresie.

Radny M. Dąbrowski zgłosił,   na ulicach  miasta Trzcianki są ustawione  wielkie 
kosze ( pojemniki)  co 10, 15 m. Stwierdził, że  to wygląda jak byśmy byli jednym 
wielkim  wysypiskiem  śmieci.  Czy  to  tak  będzie,  czy  to  jest   na  razie   próba 
lokalizacji dla  firmy Altvater gdzie mają jechać. To  wygląda bardzo nieestetycznie, 
teraz są nowe pojemniki ale nie wyobraża sobie aby tak było na dłuższą metę.

Przewodniczący  komisji  zwrócił  się  do   Burmistrza  z  pytaniem,  czy  są  jakieś 
ustalenia  z  firmą  Altvater  w tej  sprawie  co  do lokalizacji  ponieważ  wygląda  to 
nieestetycznie?

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że pojemniki te będą na posesji, w tej sprawie będą 
rozmawiać z przedstawicielem firmy.

Pani A. Ciemachowska   dodała, że jest  to przykład  złego przepływu informacji 
pomiędzy  kierownictwem Altvatera  a  kierowcami. Już  jak zostały  przywiezione te 
żółte   pojemniki na nieruchomości wielorodzinne i był  sygnał, że stoją  one na ulicy. 
Były interwencje  z naszej strony w tej sprawie ale jest  pewien opór, są to bardzo 
drobne sprawy,  które można naprawić.  Należy zaznaczyć,  że  te  pojemniki  nie  są 
odpowiednio oznakowane, to sygnalizowaliśmy, są one nowe   i nie byłoby problemu 
aby je oznaczyć.  Podobna sprawa, która wydarzyła się  dwa dni temu kiedy  były 
rozwożone  worki  niebieskie.

Przewodniczący  komisji  dodał,   problem  jest  taki,  że  mieszkańcy  Trzcianki 
przyzwyczaili się do żółtych pojemników  jako  pojemniki na plastiki i nie wiedzą 
niektórzy,  co  wrzucać  do tych pojemników.

Radny  M.  Dąbrowski  dodał,   pojemniki  na  odpady  nie  są  opisane  i  zgłaszał  tę 
sprawę do  Referatu. Tak jest  na ul. Fabrycznej  w   małej  altance,  pojemniki nie są  
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opisane. Ludzie chcą segregować ale nie wiedzą do którego pojemnika wrzucić  i tu 
jest problem. Następnie zwrócił się do Burmistrza aby te pojemniki zostały opisane. 
Jak  mamy  segregować  odpady  to  nie  może  być  tak,  że   mieszkańcy  i  zarządcy 
wypełnili deklaracje za mieszkańców o segregacji odpadów a mieszkańcy nie wiedzą 
jak  te  odpady  segregować,   do  których  pojemników  wrzucać   ponieważ  nie  są 
oznaczone.

Radny  J.  Kłundukowski  poruszył  też  sprawę  postawionych   trzech  żółtych 
pojemników  ( bez oznaczeń ) przy   ulicy Konopnickiej posesja  nr 6, które stały 
pod samym oknem. Dodał, że ta posesja ma bramę, wjazd od ulicy Orzeszkowej a 
pojemniki  stały  na chodniku i przeszkadzały   pieszym  aż  mieszkańcy  sami je 
wnieśli  do  posesji.  Następną  sprawą  jest  petycja  pani  Władysławy  Kiszczak 
w imieniu  mieszkańców  bloków przy   ul.  Sikorskiego  (  punktowce)  w sprawie 
śmieci. Petycja   wpłynęła  do Urzędu 24 czerwca br.   i do dnia dzisiejszego  nie 
udzielono  tej  pani  odpowiedzi  ani  mieszkańcom.

Radny  M.  Kukuś  stwierdził,  że  firma  Altvater  ma  jakieś  problemy 
w przepływie informacji, a to mieszkańców Trzcianki  najmniej interesuje. To, że jest 
bałagan to wiemy ale najgorszy   jest bałagan  z odpadami organicznymi a to stanowi 
zagrożenie epidemiologiczne.

Radny A. Cija dodał, najważniejszą sprawą jest to aby Altvater realizował umowę 
ponieważ  w specyfikacji, która jest integralną  częścią umowy  jest  napisane,  że 
lokalizację  śmietnika  uzgadnia z właścicielem posesji. Jeśli tak nie jest, to należy to 
wyprostować. Tak samo na terenach spółdzielni mieszkaniowej, pojemniki powinny 
stać w środku w altance a  nie  na zewnątrz.  Brakuje informacji  nt.   gdzie  można 
wywozić gałęzie a jest powiedziane, że gałęzie można  dostarczać do kotłowni MEC 
i taka powinna być informacja dla mieszkańców.
Jeśli chodzi o sprawę ściągalności, to te 62%  to jest bardzo mała, za dwa miesiące 
brakuje 200 tys  zł, a na komisji było mówione, że 95- 97% % będzie ta ściągalność.  
Dalej jeśli chodzi o zwiększoną ilość wywożonych śmieci, to nie ma co się dziwić, 
jak większość nie miała podpisanych umów a teraz płacą, to wystawiają.  Dodał, że 
było  wyliczenie ok. 361 kg odpadów   w skali roku na jednego mieszkańca,  jego 
interesuje  przeliczenie ilości odpadów w skali miesiąca na 1 mieszkańca i  wtedy 
będzie wiadomo, czy to się zwiększa, czy zmniejsza  w stosunku do  wyliczeń i to 
będzie jakimś miernikiem. Altvater może mieć problemy przez wiele miesięcy ale to 
nas  nie  zadawała  ani  mieszkańców.  Mieszkańcy  się  burzą  na  taką   segregację. 
Wystarczyłoby dwa razy w miesiącu  wystawić pojemnik a nie  jakieś worki mieć na 
posesji.  Kiedyś,  jeszcze  przed dwoma miesiącami,  rano  odpady były  wywożone 
i  było  czysto  a  teraz  nie  wiadomo  kiedy  przyjadą  i  czy  przyjadą,  to  należy 
unormować. Stwierdził, że dalej jest za wypowiedzeniem tej umowy ponieważ to są 
bardzo duże pieniądze a jakoś usługi jest beznadziejna.
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Radny J. Wawrzon zwrócił się z zapytaniem, co mają zrobić mieszkańcy budynku 
wielorodzinnego,  którym  administruje  zarządca  ponieważ   do  dzisiaj  nie  mają 
pojemników  na  śmieci  (na  plastik  i   na  szkło),   a  jest  tylko  jeden  na  odpady 
zmieszane. Wcześniej były pojemniki a teraz zostały zabrane i nie ma żadnych.

Przewodniczący  komisji  dodał  zwracając  się  do  Burmistrza,  że  jest  to   kolejny 
przykład,  że  należy   umowę  z  firmą   Altvater   rozwiązać  i   osobiście  jest  za 
wypowiedzeniem  umowy tej  firmie. To, co jest przedmiotem realizacji tej umowy, 
to jest po prostu kpina.
Dodał,   jako   kolejny  wniosek  składa  Burmistrzowi  w  sprawie   lokalizacji 
pojemników  na  odpady.  Jeśli   ktoś  ma  napisane  w  umowie,  że  ma  uzgodnić 
z właścicielami  posesji to powinien  tak robić a nie stawiać tam gdzie im pasuje.  
Natomiast, jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, firma  zabiera pojemniki i w ogóle 
ich nie przywozi. Wniosek, że oni nie wiedzą co dzieje się i jak postępuje realizacja.

Pani A. Ciemachowska wyjaśniła,  w momencie podpisania umowy, firma otrzymała 
wykaz  pojemników  na  jakich   nieruchomościach  z  adresami  szczegółowymi 
z   rozpiską   o  jakiej  pojemności   i   jakie  pojemniki  mają   trafić  na  daną 
nieruchomość.  Dodała,  do nieruchomości  jednorodzinnych zakładaliśmy ten okres 
przejściowy  w  postaci  worków  natomiast  w  stosunku  do  nieruchomości 
wielorodzinnych  nie  było  jakiegokolwiek  założenia,  że  jakikolwiek  okres 
przejściowy ma być. Taka posesja miała być w przeciągu dwóch tygodni  ( ustne 
ustalenia)  wyposażona w odpowiednie pojemniki  a  do dzisiaj  nie  ma tak.  Jedyną 
naszą bronią w tym zakresie jest  naliczenie kar umownych,  a czy przyniesie skutek 
to trudno   powiedzieć.

Radny  M.  Dąbrowski  stwierdził,  że   my  mamy  dużo  szczęścia  ponieważ  do 
specyfikacji zostały  wpisane  wspólnotowe pojemniki  TTBS, bo by ich zabrakło 
300-400 sztuk. Tyle firma Altvater  powinna  tych pojemników przywieźć dla TTBS 
i gdybyśmy ich nie mieli, to nie wiadomo gdzie byśmy te  śmieci wyrzucali. Trzeba 
ich zmobilizować aby przywieźli  te pojemniki  ponieważ pracują teraz na naszych 
pojemnikach nie dowożąc swoich.

Przewodniczący komisji zwrócił się do radnych, że padają konkretne zarzuty ale to 
musiałyby  być   konkretnie  sformułowane  wnioski,  zgłoszenie   do  Burmistrza 
wniosku o wypowiedzenie umowy albo  o naliczenie kar albo jakieś rygorystyczne 
podejście  co do realizacji tej umowy.

Radny A. Cija zarzucił, że na stronie  internetowej jest   informacja  o niebieskich 
pojemnikach  a  tego  nie  powinno  być.  Dalej  dodał,  że  do  niego  ludzie  dzwonią 
i  mówią  o niebieskich  pojemnikach.  Uważa, że to należy  załatwić   z telewizją 
i  na bieżąco  informować  mieszkańców. Jeśli firma Altvater podpisała umowę, to 
niech z tej umowy się wywiązuje. Z jego wyliczeń wynika, że gmina nawet na opłatę 
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dla  nich  nie  będzie  miała  z   tych  34,50  zł   nie  mówiąc  już   o  rekultywacji, 
administracji  o monitoringu itd. Dalej dodał, że jego zdaniem należy wypowiedzieć 
umowę i prowadzić dalej rozmowy z tą  firmą albo  z   Kombudem aby  obniżyć 
cenę biorąc pod uwagę 2,5 miesięczne doświadczenie, bo z tego trzeba wyciągnąć 
wnioski.

Pani A.  Ciemachowska wyjaśniła,  że  ta  informacja jest  jeszcze  sprzed wejściem 
w życie  systemu i  zostanie usunięta.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  część mieszkańców nie płaci za  wywóz śmieci 
z uwagi na   uchybienia  ale  mieszkańcy powołują się też  na radnych, a radni mówią 
jeśli  tak  to  nie  płaćcie.  To  też  ma  wpływ  na  te  wskaźniki,  które  państwo 
otrzymujecie. Dalej dodał, że prosi aby każde uwagi kierować tutaj do biura  i na 
pewnym etapie jak dojdzie do konfrontacji przed sądem w związku z rozliczaniem 
się  z  tymi  firmami   to    miejcie  świadomość,   że  będzie  też   wzywani   aby 
wytłumaczyć  dlaczego  wskazywaliście żeby nie płacić.

Radny A. Cija dodał, tu do tego przyznał  się pan  Kolendowicz,  bo w  Białej nie 
byli ani razu i to było raz. Nie zna takiego przypadku wśród radnych aby  ktoś  mówił 
żeby  nie  płacić.  Płacić  trzeba  ale  wymagać   i  domagać  się   prawidłowego 
świadczenia usługi to jest jakby inna sprawa. Każdy powinien płacić ale ludzie się 
oburzają   na  zły  wywóz.  Nie  może  być  tak,  że  jest  pełny   kubeł  śmieci  i  wiatr  
rozwiewa to po okolicy.  Bałagan  z wywozem  nie może trwać długo, rozumiem 
miesiąc ale dwa trzy.

Radny M. Dąbrowski  dodał, zróbmy panie Burmistrzu z tym porządek tak dłużej nie 
może  być.  Odwlekanie  i  próby  dogadania  się  z  Altvaterem,  czy  upominania  ich 
doprowadzą  do  tego,  że  oni   na  nas  się  odbiją  i   zaczną  nas  obciążać   za 
niesegregowanie odpadów. Worki stoją, to się rozwala, oni tego nie zbierają  i za 
chwile  będą  udowadniać,   że  my  tego  nie  segregujemy.  Jeśli  chodzi  o   budynki 
wielorodzinne nie ma pojemników, nie można segregować ponieważ pojemniki  nie 
są opisane i ludzie nie wiedzą  gdzie  odpady wrzucać.

Przewodniczący komisji zwrócił się do Burmistrza, czy jest możliwość aby na ich 
koszt zamówić takie naklejki na pojemniki ponieważ jest problem, czy my mamy 
czekać kolejny miesiąc aż oni  obkleją  te pojemniki, może  przedzwonić i niech 
zrobią  z tym porządek.
 
Radny A. Cija zapytał, jaka jest wysokość  kar za miesiąc lipiec.
Pani  A.  Ciemachowska  wyjaśniła,  że  konkretnej  sumy  teraz  nie  poda  ponieważ 
termin płatności za miesiąc lipiec jeszcze nie upłynął. Zgodnie z umową płatność 
faktury jest 21 dni od  dnia jej wpłynięcia  wraz z dokumentami. Ponieważ Altvater 
nie dołączył do faktury wymaganych dokumentów i dołączył je z opóźnieniem to 21 
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dni   upływa  około  16  września.  Dalej  dodała,  że  możemy  tyle  kar  naliczyć,  że 
w ogóle nie zapłacimy a ile naliczymy to tego teraz nie może powiedzieć.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  to  zależy  od  ilości  dokumentów,  które  mamy 
zebranych za miesiąc lipiec. Na zapytanie Przewodniczącego komisji,  jaka to może 
być kwota jakiej wielkości- odpowiedział, że jeszcze  nie zatwierdził.

 
Radny J. Kłundukowski  stawia wniosek aby na najbliższą sesję zaprosić dyrektora 
firmy Altvater i niech wysłucha radnych, usłyszy głos społeczny. Uważa, że należy 
powiadomić  przez  telewizję   społeczeństwo,  niech  przyjdą,   niech  usłyszą   głos 
społeczeństwa co ludzie mówią. Stwierdził,  co z tego, że ludzie segregują śmieci, jak 
oni przyjeżdżają jednym samochodem i sypią segregowane z tymi niesegregowanymi 
do jednej komory.

Przewodniczący  komisji  dodał,  że  jest  wniosek  komisji  o  zaproszenie  albo 
zobligowanie przedstawiciela firmy Altvater  i przedstawienie pełnej informacji na 
sesji rady miejskiej.

Radny A. Cija stwierdził, że to nie ma sensu, ja mam zdanie przeciwne. Dalej dodał, 
mamy  Burmistrza,  mamy  swoich  przedstawicieli  i  po  co   mam  wysłuchiwać 
o  trudnościach prezesa firmy  Altvater, to jest bez sensu.

Burmistrz  K.  Czarnecki,  wyjaśnił,  że  poprosi   prezesa  firmy  Altvater  aby  na 
najbliższą sesję on czy osoba wyznaczona była bo  są  to na tyle ważne informacje, 
żeby ludzie słyszeli też  jak firma Altvater funkcjonuje, jakie uwagi są od państwa 
przesyłane  a  my  przesyłamy  do  nich.  Dalej  dodał,  że  też  nie  są  zadowoleni  ze 
świadczenia  usług  przez  firmę  pilską.  Pewnie  po  naliczeniu  kar  jakaś  reakcja 
z drugiej  strony  nastąpi,  tylko trudno określić jaka. Jednym dowodem  jest to, że 
przysłali nam informacje  za miesiąc sierpień, że wszyscy w naszej gminie  odpady 
segregują.

Radny M. Dąbrowski dodał, że jest przeciwny zapraszaniu pana prezesa ponieważ 
pan prezes będzie mówił o kłopotach  itd. Firma wygrała przetarg, wiedzą ile mają 
wziąć za to pieniędzy, ma być usługa wykonana   jak się należy.

Radny G. Bogacz  dodał, że zgadza się z panem A. Ciją  i  w żadnym przypadku nie 
powinno być  spotkania z firmą Altvater. Gminę Trzcianka na zewnątrz reprezentuje 
Burmistrz i to jest jego zadanie aby wyegzekwować wszystkie zapisy umowy.  Mamy 
do tego odpowiednie organy, uchwałę taką jaka jest. Organem wykonawczym jest 
Burmistrz i on nam przekazuje  informacje  jak ta uchwała jest realizowana a nie 
spotkanie. Co ma rada  do firmy Altvater, stroną jest organ wykonawczy.

Przewodniczący  komisji  dodał,  pan  Burmistrz  zadecyduje.  Niejednokrotnie 
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zapraszaliśmy gości. Dalej dodał, że ten wniosek podda pod głosowanie, czy firma 
Altvater ma pojawić się na sesji.

Radny M. Dąbrowski  stwierdził, że  radni nie są stroną tylko Burmistrz. Dalej dodał, 
panie Burmistrzu, jakie argumenty wysunie pan  firmie Altvater, jak do dzisiaj nie 
mamy  określonych ilości dokumentów i nie wiemy  jakie kary będziemy naliczać. 
Jakie   mają   być   stuprocentowe  dowody  w  ewentualnej  sprawie.  Jeśli  radni 
przegłosują, to prezes przyjedzie.

Radny G. Bogacz,  stwierdził, nie spotykając się z firmą Altvater panie  Burmistrzu 
dbamy o pana autorytet, bo pan ma to załatwić a nie my za pana. Dalej dodał, że 
chciałby  prosić  radnych  abyście  nie   zrzucali   pewnej   odpowiedzialności   za 
realizację  naszej uchwały na urzędników. Od tego jest  Burmistrz aby egzekwował 
od urzędników, stroną  w dyskusji jest pan Burmistrz.

Radny J. Wawrzon  dodał, że  uważa podobnie jak jego przedmówcy, że bez sensu 
jest  zapraszać  prezesa   firmy  Altvater  ponieważ  będzie  tylko  przerzucanie 
odpowiedzialności   na  mieszkańców.  Będzie  zarzucał  mieszkańcom,  że  nie  tak 
segregują  odpady,  a  mieszkańcy  będą  atakować  prezesa  i  niczemu to  nie  będzie 
służyło tylko będzie jedna wielka „ jatka”.

Przewodniczący  komisji  przypomniał   radnemu J.  Wawrzonowi,  że   wniosek był 
jako  zaproszenie  na  posiedzenie  rady miejskiej a nie spotkanie z mieszkańcami.

Radny A. Cija dodał, jeśli Burmistrz  uważa, że prezes firmy Altvater ma tutaj być, to 
ja  zagłosuję za ale uważam, że to jest bez sensu. Prezes firmy Altvater nie może 
wytłumaczyć się z niczego, on nie realizuje  umowy.

Z  uwagi  na   niejasność  w   interpretacji  wniosku  zgłoszonego  przez  pana 
J.  Kłundukowskiego   dot.  zaproszenia   prezesa   firmy  Altvater,  Przewodniczący 
komisji  zwrócił się do pana J. Kłundukowskiego o jego  doprecyzowanie.

Radny  J.  Kłundukowski  wnioskuje  aby  przewodniczący  rady  albo  któryś 
z wiceprzewodniczących, który będzie zawiadamiał  o sesji,  powie,  że na tej  sesji 
będzie  spotkanie z dyrektorem  firmy Altvater i  zainteresowani mieszkańcy mogą 
przyjść,  wysłuchać  i  powiedzieć  swoje  zdanie.  Dalej  dodał,  my  przegłosujemy 
podczas obrad czy  dopuścić mieszkańca do głosu, czy nie. Wniosek formalny i 5 czy 
6 osób zajmuje głos albo wykaz osób którzy  chcą  zabrać  głos (  napiszą pismo na 3 
dni przed sesją).

Przewodniczący komisji dodał, w statucie nie ma takiej możliwości aby mieszkańcy 
mogli mówić  co chcieli podczas obrad sesji.
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Burmistrz K. Czarnecki dodał,  wybraliśmy jako gmina Trzcianka najgorszy wariant 
jaki można było  wybrać, czyli poszliśmy na samoobsługę ustawy śmieciowej. Nie 
wie czym kierowały się poprzednie władze samorządowe, że nie  prowadziło rozmów 
z   Zrzeszeniem  pilskim,  które  obejmuje  w  całym  zakresie   usługę  świadczeń 
śmieciowych.  W tym  momencie te wszystkie  sprawy i  uwagi  spoczywały by na 
Zrzeszeniu  i  Zrzeszenie  musiałoby  to  rozliczyć.  Zrzeszenie  ma   windykację, 
prowadzi  całą  gospodarkę  śmieciową.  Ponieważ  my   poszliśmy  jakby 
indywidualnym tokiem, stworzyliśmy sobie dodatkowe koszty administracyjne całej 
obsługi,  to jest  w skali  roku setki  tysięcy,  które Gmina Trzcianka będzie musiała 
wykładać  ze   swoich  środków  na  obsługę  śmieciową.  Aby   teraz  przystąpić  do 
Zrzeszenia   pilskiego   to  jest  zabieg  około  roczny  oprócz  tego  pozostaniemy 
w  obrębie   obsługi  firmy  Altvater,  te  sprawy   można  nazwać,  że   są   jakby 
monopolistyczne na terenie  naszej gminy. Rozwiązanie   dot. obsługi to jest jedna 
sprawa i proszę o  uwagi w tym zakresie aby kierować na piśmie ponieważ będziemy 
naliczać kary. Nie wiadomo jak  firma się na to zachowa, może nam wypowiedzieć 
umowę i  nie  zgodzić  się  z   naliczeniami  kar.  Dalej  dodał,  że  należy  na  bieżąco 
zgłaszać do Urzędu  wszystkie uwagi, pracownicy na bieżąco  będą  kontrolować, 
będzie to jakiś cykl czasowy trwało. Dalej dodał, nie ma w skali kraju aby któraś 
gmina była zadowolona, że od  1 lipca wszystko się poprawiło. Uważa, że  nasza 
gmina  wybrała  sobie  najdroższy  wariant,  najgorszy  i  w  tym  wariancie  jeszcze 
będziemy musieli   przez rok tkwić.

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  w  związku,  że  radny  J.  Kłundukowski  nie 
sformułował  wniosku zgodnie  ze  statutem,  to   nie  będzie  poddawał   jego   pod 
głosowanie  i  pozostawia  decyzji Burmistrza, czy zaprosi na  sesję prezesa  firmy 
Altvater  czy nie. 

Radny M. Kukuś zwrócił się  do pani A. Ciemachowskiej,  informowała nas pani, że 
od 1 lipca jest  średnio  miesięcznie  zbierane  o  110 ton  odpadów więcej niż przed 
wejściem   w życie tego systemu, czyli 110 więcej, a  ile w lipcu zostało zebrane.  
Dalej   dodał  jeśli  te  425  ton  podzielimy  przez  ilość   mieszkańców  Trzcianki 
i pomnożymy przez 12 miesięcy i jak porównamy do tych 360 kg które założyliśmy 
przy  szacowaniu tego systemu,  to będziemy mieli pogląd   czy  „wstrzeliliśmy się” 
z tymi szacunkami.

Pani A. Ciemachowska  wyjaśniła, że ma dane za lipiec i sierpień razem.  Suma jest 
850 ton, czyli średnio za miesiąc lipiec i sierpień jest 425  ton dot. to  budynków 
zamieszkałych,  natomiast  za  budynki  niezamieszkałe   sprawozdanie  jest  składane 
kwartalnie  i  te  dane  będą  w  październiku.  Te   średnie  dane,   wynikają  ze 
sprawozdania  sporządzonego   przez firmę Altvater i dołączone  do faktury, które oni 
zebrali  z  nieruchomości  zamieszkałych.  Za  nieruchomości  niezamieszkałe 
obowiązuje  nadal  stary  system  składania  sprawozdań-  kwartalnie.  Po  złożeniu 
sprawozdania w październiku  za  budynki  niezamieszkałe  wtedy będzie można 
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stwierdzić  ile  razem jest tych zebranych odpadów za zamieszkałe i niezamieszkałe. 
Dalej wyjaśniła radnemu, żeby porównać  ilość odpadów,    to trzeba będzie  te ilości 
dodać  za budynki zamieszkałe i za budynki niezamieszkałe.

Radny A. Moszyński  poruszył sprawę, co jest z workami, które miały być a  nie ma 
ich do dnia dzisiejszego. Są  gospodarstwa, które nie miały umów do tej pory i  nie 
mają  pojemników, zgłaszał tę  sprawę i nie ma  reakcji.

Ad 4) Analiza procesu likwidacji spółki OSiR w Trzciance.

Przewodniczący  komisji  poprosił   pana  Mariusza   Małachowskiego   Likwidatora 
Spółki OSiR o przedstawienie  informacji nt. procesu likwidacji.

Pan M. Małachowski przedstawił  informację pisemną  z procesu likwidacji  OSiR 
z  dnia 9.09.2013 r., stanowi to załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji  zwrócił  się z zapytaniem, jak przebiega proces likwidacji 
w miesiącu wrześniu  br. i  ile jest zatrudnionych pracowników.

Pan  M.  Małachowski  dodał,  w  miesiącu  wrześniu  prowadzimy  już  bardzo 
ograniczoną   działalność   hotelarską,  są  pozwalniani  pracownicy,  część  jest 
zatrudnionych na umowę -zlecenie na czas określony do końca września ponieważ 
z  końcem września  nastąpi  przekazanie  hotelu  nowemu właścicielowi.  Pracujemy 
tylko w momencie gdy mamy obłożenie   jakiś grup,  które  korzystają  z    hotelu 
i restauracji. Cały czas wynajmujemy boiska, korty i  pozostałe obiekty  sportowe. 
Wyjaśnił, że  jest  zatrudnionych  6 osób.

Radny  A.  Cija  zapytał,  co  ze  środkami  ze  sprzedaży  hotelu,  które  wpłyną,  czy 
wystarczą  na zakończenie likwidacji i wyjście. Czy się bilansuje i kiedy będzie finał 
i  co  z tym co nie będzie  sprzedane i  czy jest  tu jakiś graniczny termin.  Kiedy 
zakończy się  całkowity  proces likwidacji.

Pan M. Małachowski wyjaśnił, w umowie wstępnej został podpisany harmonogram, 
że do końca września zostanie podpisany akt notarialny sprzedaży hotelu i  do tego 
czasu  zostanie  spłacona  kwota  główna  a  trzy  pozostałe  raty  będą  płacone 
w  następnych ratach. Z naszych wyliczeń wynika, że z tej pierwszej kwoty, która 
wpłynie będą  pieniądze na zamknięcie  procesu likwidacji  i reszta  majątku będzie 
oddana  właścicielowi czyli Urzędowi Miasta.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, gmina przejmuje i macie państwo przygotowaną 
propozycję    uchwały, co  dalej z tą  częścią majątku  położoną  na OSiR. Natomiast 
część majątku  byłaby  w zasobach gminy.
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Radny A. Cija zapytał, czy można powiedzieć, że do końca października likwidacja 
zostanie  zakończona.

Pan M. Małachowski wyjaśnił, całkowicie na pewno nie, technicznie nie da się ale 
Spółka zostanie zlikwidowana. Te zasadnicze koszty  do końca września a później  
pozostają  tylko koszty proceduralne, wykreślenie, zamknięcie itd.

Radny J.  Wawrzon dodał,   panie likwidatorze wspomniał pan,  że część pieniędzy 
wpłynie do końca września, to rozumiem, że hotel będzie kupowany w transzach, a 
w  ilu transzach.

Pan  M.  Małachowski  wyjaśnił,  hotel  będzie  kupowany  w  czterech   transzach  
pozostałe kwoty będą  spływały już  na konto gminy. Pierwsza transza do końca  
września a pozostałe będą transze roczne.

Ad 5) Rozwój  sportu  wśród  młodzieży  gminy  Trzcianka  z  wykorzystaniem   
istniejących  obiektów  sportowych  i  Hali   Sportowo- Widowiskowej.

Przewodniczący komisji  zwrócił  się z zapytaniem do członków komisji,  czy mają 
w  tej  sprawie  jakieś  wnioski,  zapytania,  uwagi   co  do  wykorzystania  obiektów 
sportowych.
Następnie  odczytał  treść pisma  Zarządu MKS „Lubuszanin”   z dnia 10.09.2013 r. 
dot.  umożliwienia  nieodpłatnego wykorzystania   sal  gimnastycznych   na  terenie 
miasta w okresie jesienno-zimowym dla ich zawodników, co stanowi załącznik do 
protokołu.  Dalej dodał, że takich wniosków  do Burmistrza jest więcej, a ten punkt 
miał  na celu przede wszystkim to aby  przeanalizować  i  te obiekty  sportowe  ( hala 
sportowo-widowiskowa  i hala przy  Gimnazjum nr 2) w okresie jesienno-zimowym 
maksymalnie   udostępnić  klubom  sportowym   i  stowarzyszeniom.  Stwierdził, 
zwracając się do Burmistrza, że należałoby usiąść  i sporządzić grafik wykorzystania 
tych  obiektów.  Rozplanować  grafik  dla  klubów   i   konkretnych  dyscyplin 
sportowych,  np.  piłkarzy  można  by  umieścić  częściowo  w  hali   sportowo-
widowiskowej,  przenieść   jakąś  grupę   do  Gimnazjum   Nr  2.  Dalej  dodał,  jak 
Burmistrz otrzyma pełną informację co do wykorzystania  tych  małych sal,  hali 
w  Gimnazjum  Nr  2  jak  i  Hali  Sportowo-Widowiskowej  (  która  jest  całkowicie 
wykorzystana  jeśli   chodzi  o   harmonogram),  to   wtedy  będzie  można  usiąść   i 
dokonać przesunięcia po to aby  zadośćuczynić niektórym klubom, stowarzyszeniom 
aby mogły wykorzystywać w sposób   optymalny  zarówno  halę  jak i salę  przy 
Gimnazjum Nr 2. Następnie zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy wypracował 
już jakąś formuję, jeśli chodzi  o „Orlik” przy Szkole Podstawowej  Nr 3 w sprawie 
maksymalnego wykorzystania tego obiektu. Z uwagi na  odpowiedź   Burmistrza, że 
nie  ma  jeszcze  takiego  harmonogramu,  zwrócił  się   aby   taki  harmonogram 
sporządzić  po  to  aby  zabezpieczyć  wykorzystanie  tych  obiektów  dla  klubów 
sportowych.
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Wniosek
Przewodniczący komisji  zwraca  się  z  prośba do Burmistrza  aby zorganizować 
spotkanie w sprawie ustalenia harmonogramu wykorzystania obiektów jak i  boisk 
aby  można było dostosować  do potrzeb klubów ( w godzinach popołudniowych) po 
uwzględnieniu zapotrzebowania szkół. Należałoby zobligować dyrektorów  placówek 
szkół  o  przedstawienie   harmonogramu  jak  wygląda  wykorzystanie  obiektów 
sportowych i później zastanowić się czy w ogóle jest możliwość ich udostępnienia 
klubom sportowym czy stowarzyszeniom.

Ad 6) Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący   komisji  poinformował,   że  do  komisji  wpłynęły   dodatkowo 
następujące  pisma:

1.  Informacja z dnia 9.09.2013 r.  nt. stanu gospodarki  odpadami i realizacji uchwał.

Członkowie  komisji  zapoznali   się z ww. informacją.

2.  Informacja Straży Miejskiej z realizacji uchwały Rady Miejskiej Trzcianki Nr  
XLI/263/13 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  
terenie  Gminy Trzcianka”.

Członkowie  komisji  zapoznali   się z ww. informacją.

   3.  Prośba  Nadleśnictwa  Trzcianka z dnia 28.08.2013 r. nr Zn. spr:ZG-7019-9/2013 
o zmianę uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie  negatywnego zaopiniowania 
projektu  w  sprawie  uznania  lasów za ochronne Nadleśnictwa  Trzcianka.

Członkowie  komisji  zapoznali   się z ww. prośbą.

4.  Pismo państwa Marioli i Zbigniewa Klimowicz  z dnia 23.08.2013 r.  w sprawie 
opłaty  za odpady.

Członkowie  Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w   dniu   10 
września   2013 r.  zapoznali   się z ww. pismem ale  nie podjęli stanowiska.

Przewodniczący   komisji  poinformował,  że  na  posiedzenie  komisji  wpłynęły  też 
następujące  projekty uchwał:

a)  projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;

 Burmistrz K. Czarnecki, wyjaśnił, że projekt   uchwały  dot. działek położonych przy 
Biedronce, na Fałata, które są uprawiane przez  rolników  i dot. też  ogródka,  który 
jest dzierżawiony przy „Bombonierce”.
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Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

b)  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia   do  sporządzenia  miejscowego  
planu   zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki  w  rejonie  ulicy  
27 Stycznia;

Burmistrz  K.  Czarnecki   wyjaśnił,  że  zwrócił  się  z  prośbą   pastor  kościoła 
Zielonoświątkowego   o   przekazanie   nieruchomości  na  cele  kultu  religijnego. 
Koszty podziału geodezyjnego w kwocie przeszło 7 tys zł  zostały  opłacone przez 
kościół,  tak więc  ten pierwszy etap wyodrębnienia tego obiektu został 
wykonany. Natomiast, co do sprzedaży to państwo ustalicie  jaką  stawkę.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu   10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

c)  projekt  uchwały  w  sprawie   nadania   nazw  ulic  na  terenie  wsi  Straduń 
i   Biała;

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił, że wcześniejsza uchwała była uchylona jak były 
osiedla a teraz zostały wprowadzone nazwy ulic. 

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu   10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

d) projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie 
gminy Trzcianka;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji  w dniu  10  września  2013 r.  
zapoznała się  z   projektem  uchwały.

e)  projekt  uchwały  w sprawie  opłaty  targowej  pobieranej  na  terenie  gminy  
Trzcianka;

Przewodniczący  komisji  poinformował,  że  na  posiedzeniu  komisji  mieli  być  
przedstawiciele, którzy na targowisku   funkcjonują ale nie przyszli na komisję. Dalej 
dodał,  że  po  analizie  tego  projektu  uważa,  że   nie  jest  dokładnie  przygotowany 
i należy go jeszcze dokładnie przeanalizować i  jest za  wycofaniem  tego projektu 
na   sesji,  jeśli nie zostanie  wycofany to na sesji zgłosi o jego wycofanie.

Burmistrz  K.  Czarnecki,  wyjaśnił,  że  chciałby  aby  od  1  stycznia   2014  r.  nową
politykę  wprowadzić  ale wiązałoby się  to z przyjęciem  tej uchwały.
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Przewodniczący komisji,   uważa że powinno się  to na komisji  osobno omówić  
ponieważ jest to ważna rzecz bo jeżeli mamy przejąć targowisko  ewentualnie   w  
administrowanie, to nowy  obowiązek przy tych zadaniach mamy  jeszcze brać?    
Dalej dodał, że rozumie, iż kwestia samych opłat jest do uregulowania, pytanie czy 
warto nam brać  sobie  kolejny  kłopot  na  głowę,  jeżeli  Burmistrz  do  tego  się  
odpowiednio  uzasadni  to się odniesiemy.

Burmistrz  K.  Czarnecki  dodał,  oczywiście  państwo  macie  prawo  zadecydowania 
jakie stawki będą obowiązywały. Natomiast w czerwcu  kiedy   przyjrzeliśmy się 
funkcjonowaniu  targowiska, to  i wpływy do budżetu się zwiększyły. Ze względu,że 
należy określić obszar  funkcjonowania a jest tam nie tylko część utwardzona ale 
i też nie utwardzona a  ludzie handlują na drodze,  parkingu i  na terenach byłych 
ogródków ( ponieważ jesteśmy właścicielami tego terenu ) to targowisko nabrałoby 
trochę  większego  zasięgu  niż  obecnie.  Wiąże  się  z  tym,  że  były  postulaty 
handlujących  w  kierunku  zmiany  stawek.  Stawki  idą  naprzeciw  handlującym 
i  zachęcamy też  aby targowisko nie miało charakteru funkcjonowania  tylko we 
wtorek i piątek ale aby miało  charakter pięciodniowy  w ciągu tygodnia i stawki 
z bonifikatą  50%  kiedy  zostanie   umowa podpisana  na miesiąc czasu. Ma zachęcić 
handlujących aby to targowisko  funkcjonowało przez cały tydzień.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

f)  projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów  pobieranej na terenie 
gminy Trzcianka;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

g)  projekt uchwały  w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej  
pod nazwą „Zakład   Gospodarowania Zielenią  i  Obiektami  Sportowymi” 
i  nadania  jej statutu;

Burmistrz  K.  Czarnecki   wyjaśnił,  macie  państwo  załączone  do  tego  planowane 
koszty  funkcjonowania tej jednostki. Jednostka ta miałaby za zadanie utrzymanie 
obiektów sportowych, boisk, kortów na terenie OSiR po  likwidacji, tereny zielone 
na obszarze całej  gminy. Dalej  dodał,   zostały wystosowane pisma do zarządców 
dróg  wojewódzkich i powiatowych, że będziemy re fakturować za koszty ponoszone 
na  rzecz   gminy  Trzcianka,  mówimy o  nasadzeniach,  przycinaniu   gałęzi  drzew, 
utrzymaniu  parków, ławek,  sprzątaniu alejek  jak i  utrzymaniu w okresie letnim 
kąpielisk, wypożyczalni  sprzętu wodnego, utrzymaniu  przystanków autobusowych, 
słupów   ogłoszeniowych.  Jednostka  ta  miałaby  szeroki  zakres  działania  w  celu 
poprawy estetyki w obrębie całej gminy jak i przekazywaniu środków  (jak państwo 
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zatwierdzicie środki na określony cel).

Radny J. Wawrzon  dodał, w postanowieniach ogólnych tego projektu uchwały  
siedziba jednostki  mieści  się przy ul. Piotra Skargi 56 z, może coś więcej na ten 
temat.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił, że  to jest obszar dwóch działek  gdzie obecnie 
znajduje się tzw. domek myśliwski. Za tym domkiem jest  obszar  i garaż przy korcie 
asfaltowym. 

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

h)   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/12 Rady Miejskiej  
Trzcianki z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie  wyrażenia  zgody  na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy;

Komisja    Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

i) projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XLIX/329/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki   z  dnia  11  lipca  2013  r.  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  
Nadleśnictwa  Trzcianka o uznanie lasów za ochronne;

Radny M. Dąbrowski  dodał,  na końcu tego projektu uchwały jest  akapit  o treści: 
umniejsza  się  podatek  o  50%,  chciałby  wiedzieć  ile  na  tym  stracimy.  Proszę  o 
podanie konkretnej kwoty.

Przewodniczący  komisji  zwrócił  się  do  Burmistrza  o  doprecyzowanie   na  sesję 
informacji o ile zmniejszy się podatek,  o jaką wartość  w  przypadku podjęcia tego 
projektu uchwały.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że podatek byłby pomniejszony w granicach 45 tys 
zł, z tym, że jest już projekt  ustawy  przygotowany, który nie będzie różnicował 
terenów  leśnych   od  pozostałych.  Obecnie  toczy  się  dyskusja  między  gminą 
Trzcianka a Nadleśnictwem i wystosowaliśmy do Nadleśnictwa odpowiednie pismo 
o  przejęcie  obszarów leśnych w obrębie cmentarza komunalnego  około 3,7 ha i ten 
teren po zamianie  za  teren  za przepompownią w kierunku Niekurska. Nadleśnictwo 
poszło by nam na rękę  i sprawę byśmy załatwili w przeciągu 1 roku a nie 3 lat  po 
zakwalifikowaniu lasu  do wylesienia  ( wyrębu ).  Dalej dodał, że byliśmy jedyną 
gminą, która miała negatywne stanowisko, pozostałe gminy nie zajęły stanowiska, co 
jest traktowane jako pozytywne.
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Radny A. Cija dodał,  musimy rozpatrywać w tzw. pakiecie, współpraca między nimi 
jest dobra. Uważa, że 45 tys zł nie jest małą kwotą, jest bieda  ale trzeba pewne 
rzeczy dopiąć i postawić kropkę  na  „i”.

Radny  J.  Kłundukowski  dodał,   dowiedział  się,  że  Nadleśnictwo  Trzcianka 
w innych gminach ma bardzo mało lasów, najwięcej mają na naszej gminie, dlatego 
inne gminy  przemilczały to.

Komisja  Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

j) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/223/12 z dnia 28  
listopada 2012 r. w sprawie  ustanowienia  użytku ekologicznego „Ginterowo”;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

k) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/226/12 z dnia 28  
listopada  2012  r.  w  sprawie   ustanowienia   użytku  ekologicznego  „Szuwar  
Niekurski”;

Komisja  Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

l) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/229/12 z dnia 28  
listopada  2012  r.  w  sprawie   ustanowienia   użytku  ekologicznego  „Szuwar  
Osiniecki”;

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

ł)projekt  uchwały  w  sprawie  określenia   wysokości,  zasad  udzielania 
i  rozliczania  dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na  
terenie gminy  Trzcianka;

Burmistrz K. Czarnecki na pytanie  radnego  M. Dąbrowskiego,  skąd wzięła się w 
projekcie uchwały  kwota 100 zł i czy stać gminę  w tej chwili na to- odpowiedział 
,że tak stać.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.
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m) projekt uchwały w sprawie powołania  Rady Kultury przy  Trzcianeckim  
Domu  Kultury w Trzciance;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.
n)   projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę;

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

o) projekt  uchwały  w  sprawie   wystąpienie   pokontrolnego   dotyczącego  
realizacji zaleceń   pokontrolnych   wypracowanych  w  latach  2010-  2011  
przyjętych przez Komisję Rewizyjną i inne organy kontrolne.

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji  w dniu    10  września   
2013 r.  zapoznała się z projektem uchwały.

Ad 7) Wolne wnioski.

Radny J. Kłundukowski składa:
a)   ponowny  wniosek o  wykoszenie traw   na terenie osiedla  Leśnego  koło  
trafostacji;
b)  na  ul.  Żeromskiego  w Trzciance  (  naprzeciw Abitty)   od  paru  miesięcy  stoi  
nieużywany  samochód przy kościele ( w zatoczce ), marki  Ford Mondeo, koloru  
kawa z   mlekiem  o nr  rej. PCT  24- 414. Samochód jest zardzewiały  i pełno pod 
nim śmieci, w jednym kole powietrza brak;
c)  rozważyć problem  boiska przy ul. Kościuszki  ( koło bloku nr 2-3). w wykazie 
placów zabaw i boisk nie ma tego boiska ( nie ma tam kontroli, ostatnio bramka  
spadła na dziecko);
d)  na  nowej  części  osiedlu XXX lecia  nie ma altanki śmieciowej ( wiatry i psy 
śmieci rozciągają  po całym terenie);
e) mieszkańcy ul. Gorzowskiej  aby po prawej stronie  patrząc od strony miasta w 
kierunku  kaplicy Świadków Jehowy    ustawić znak „zakaz postoju”.Ludzie mają
podwórka a ustawiają  samochody na jezdni;
f) brak odpowiedzi  ze strony pani Agnieszki Ciemachowskiej na pismo ( petycję)  
mieszkańców  ul. Sikorskiego   z  24 czerwca 2013 r.  w sprawie śmieci.

Radny A. Cija  wnioskuje:
a) z uwagi, że padło stwierdzenie, że nie mieliśmy wpływu na to, że nie jesteśmy w 
Związku, proszę   aby  burmistrz mógł  uwzględnić w swoich analizach  jakie  były  
plusy, jakie minusy  dlaczego  tak się stało,  że nie  weszliśmy do Związku aby  
można to było w przyszłości  rozważyć;
b)  ul. Mickiewicza  ( na odcinku   od ul. Staszica  do Dąbrowskiego ) brakuje  
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zatoczek lub  zakazać parkowania na jezdni ( blokowana jezdnia przez samochody);
c) ul. Strażacka-  wprowadzić  zakaz parkowania na jezdni ( blokowana jezdnia przez 
samochody);
d) prośba, jak jest informacja  na piśmie przedkładana, to aby  z boku  kto sporządził 
tę   informację też  się  podpisał.
Przewodniczący komisji  zwraca się z prośbą  do Burmistrza  aby Straż Miejska  
dokonała przeglądu  ulic pod kątem  stojących ( nieużywanych ) samochodów aby 
sprawdzili je i podjęli interwencje.

Ad 8) Zamknięcie posiedzenia.
                                                              
W  związku   z  wyczerpaniem   porządku posiedzenia,  Przewodniczący   komisji 
podziękował  wszystkim  za  udział  i  zamknął  posiedzenie.

       
         Protokolant            Przewodniczący Komisji

                        Danuta  Komarnicka        Krzysztof  Oświecimski
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