
P r o t o k ó ł Nr 14/16

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji z 3 lutego 
2016 r. 

Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki 
w godzinach od 1530 do 1700.

W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan K. Czarnecki Burmistrz Trzcianki. 

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 

Spotkanie  otworzył,  witając  wszystkich  obecnych,  i  prowadził  Przewodniczący 
Komisji pan Adam Prankiewicz.

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia.

Porządek  posiedzenia  radni  otrzymali  wraz  z  zaproszeniem  na  posiedzenie. 
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  zmianę  polegającą  na  wprowadzaniu  
 miejsce punktu 7, które będzie omówione w trakcie analizy projektów uchwał, 
punktu wynikającego z planu pracy Rady. Nikt nie miał uwag. Porządek przyjęto 
jednogłośnie, za głosowało 9 radnych.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 12/15 z 24.11.2015 r.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 13/15 z 10.12.2015 r.
5.  Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 rok. 
6. Analiza materiałów na sesję zwołaną na 4.02.2016 r. 
7.  Ustalenie listy gości na sesję dot. bezpieczeństwa w gminie Trzcianka. 
8.  Zaproszenie na XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Samorządowców.  
9.  Wnioski komisji.
10.  Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr 12/15 z 24.11.2015 r.

Protokół Nr 12/15 z dnia 24.11. 2015 r. został przyjęty w głosowaniu: za 9, 
przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Ad 4) Zatwierdzenie protokołu nr 13/15 z 10.12.2015 r.

Protokół Nr 13/15 z 10.12.2015 r. został przyjęty w glosowaniu: za 9, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. 
Ad 5) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 rok. 
Komisja opracowała poniższy plan pracy na I półrocze 2015 roku i przyjęła 
w głosowaniu: za 9, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Luty



1. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r.
2. Wytypowanie radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Bezpieczeństwo na terenie gminy Trzcianka.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji i ich realizacja.

Marzec
1. Pływalnia – funkcjonalność i lokalizacja.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.

Kwiecień
1. Docelowe zagospodarowanie terenów gminnych przy jeziorze Sarcz. 
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.

Maj
1. Strategia promocji gminy Trzcianka na najbliższe lata. 
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Czerwiec
1. Ocena przygotowania do sezonu letniego jednostek kultury funkcjonujących 
    na terenie gminy. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja. 

W  trakcie  omawiania  planu  pracy,  Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  prosił 
Komisję  o  zorganizowanie  spotkań  w  temacie  pływalni,  gdyż  jest  wiele  firm 
zainteresowanych  projektowaniem,  doradztwem  i  wykonawstwem.  Pomoże  to 
wypracowanie wizji pływalni i założeń do projektu pływalni. Prosił również, aby 
spotkać sie z mieszkańcami i włączyć ich do tej dyskusji. Burmistrz poinformował 
również,  że  jest  trzecia  propozycja  lokalizacji  pływalni,  tj.  na  terenie  Zespołu 
Szkol Ponadgimnazjalnych w Trzciance.  Boisko tej  szkoły jest  na tyle duże że 
może  powstać  tam  pływalnia.  Jest  to  teren  bardziej  otwarty  i  blisko  szkół, 
przedszkoli. Należy wybrać dwie lokalizacje do dyskusji. Starosta zgodził się z tą 
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propozycją. 
Ad 6) Analiza materiałów na sesję zwołaną na 4.02.2016 r. 

Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że są tu bieżące przesunięcia miedzy działami
i rozdziałami. 
Radni nie mieli uwag. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za 9, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. 

2. Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez gminę Trzcianka wkładu 
pieniężnego do TTBS spółka z o.o. w Trzciance.

Radni nie mieli uwag.
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: za 9, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. 

3. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej opiniującej projekty list przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych 
na 2016 rok.

Komisja zapoznała się pismem RBK.7140.3.1.2016.KZ z 12.01.2016 r. w sprawie 
wytypowania radnego do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
Komisja wytypowała ze swojego grona radnego Łukasza Walkowiaka. Projekt 
uchwały zaopiniowano pozytywnie przez aklamację. 
4. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Radni nie mieli uwag. Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  uchwały  Nr  LI/344/13  Rady  Miejskiej  
    Trzcianki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości, zasad  
    udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby  
    dziecięce na terenie gminy Trzcianka.

Burmistrz  K.  Czarnecki  zwrócił  uwag,  że  uchwała  została  przygotowana  
w związku z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych, ale wymaga ona wskazania 
źródła  finansowania.  Sugerował  zmianę  terminu  wejścia  w  życie  uchwały,  po 
analizie wykonania budżet za I kwartał. 
Przewodniczący  Komisji  zaproponował,  aby  w tej  sprawie  wypowiedzialny  się 
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Komisja  Gospodarcza,  czy  Komisja  Spraw  Społecznych  i  ewentualnie  radca 
prawny zaproponował stosowny zapis w uchwale.
Natomiast Komisja Bezpieczeństwa zapoznała sie z projektem uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
     Narkomanii na lata 2016-2019. 
     Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
     nego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej. 
     Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
    Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2016 r. 
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Trzcianka - głównego 
księgowego budżetu.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Trzcianka - głównego 
księgowego budżetu.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

12. Stanowisko  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zawarcia  umowy  ze  
    Spółdzielnią   Mieszkaniową  Lokatorsko-Własnościową  z  siedzibą  w  
    Trzciance os. Słowackiego 24. 

Ad 7) Ustalenie listy gości na sesję dot. bezpieczeństwa w gminie Trzcianka. 
Komisja  ustaliła,  że  zgodnie  z  planem pracy  Rady  Miejskiej  na  miesiąc  luty,  
w temacie bezpieczeństwa, należy zaprosić przedstawicieli jednostek wskazanych 
w planie,  tj.  Policji,  Państwowej  Straży  Pożarnej,  Straży  Miejskiej,  Pogotowia 
Energetycznego i Gazowego. Przedstawiciel Komisji, pan Tomasz Tomczak, ustali 
szczegółową  listę  gości  z  Przewodniczącym  Rady.  W  zaproszeniach  należy 
poprosić o informacje od ww. jednostek wskazując termin zwrotny, tak aby przed 
najbliższą  sesją,  planowana na 25 lutego br.,  Komisja  zdążyła  zapoznać  sie  ze 
złożonymi  informacjami  i  wypracować  swoje  stanowisko.  Posiedzenie  Komisji 
ustalono na 22 lutego 2016 r. 
Ad 8) Komisja zapoznała się z zaproszeniem na XII Ogólnopolski Turniej Piłki 
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Nożnej samorzadowców sejmików, miast, gmin i powiatów.
 
Ad 9) Wnioski komisji.

W. Natkaniec zwrócił sie z pytaniem o chodnik przy drodze ul. Witosa (od strony 
Intermarche), czy będzie realizowany, kiedy. 
Radny  R.  Szukajło  również  odniósł  sie  do  tego  tematu  zgadzając  sie  
z przedmowcą, że brakuje tam odcinka chodnika. Jest to odcinek ok. 100 mb do 
ul. Kopernika, gdzie jest juz chodnik. 
Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  że  jest  opracowany  projekt  techniczny  do 
skrzyżowania z ul. Kopernika. Fragment przed Intermarche jest wykupiony przez 
inna spółkę. Jakakolwiek inwestycja wiąże się z przełożeniem instalacji ściekowej, 
czyli  przebudowa  skrzyżowania.  Drugi  etap  chodnika  miał  być  w  ramach 
współpracy z Intermarche, ale nie ma takiego zainteresowania. Koszt ok. 50.000 
zł. Gmina musiałaby znaleźć środki. Trzeba będzie o tym pomyśleć po budowie 
budynku przez TTBS. 
Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedz na wniosek Komendanta Straży 
Miejskiej SM.0003.5.2015.MR z 21.12.2015 Pismo w załączeniu do protokółu. 
Następnie  zaprosił  chętnych  radnych  na  VI  Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej 
Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego w Czarnkowie, którego 
współorganizatorem jest  Stowarzyszenie  Gramy  z  Sercem.  W trakcie  Turnieju 
odbędzie  się  zbiórka  pieniędzy  dla  chłopca  chorego  na  białaczkę  z  Radolina. 
Chętni mogą zgłosić sie do radnego L. Walkowiaka.
Ad 10) Zamknięcie posiedzenia.

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Komisji 
podziękował wszystkim za aktywny udział i zamknął posiedzenie komisji. 

      Protokolant Przewodniczący Komisji 
Marzena Domagała        Adam Prankiewicz
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