
Protokół Nr 4/15

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 
z dnia 25 lutego 2015 r. 

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

Pani Grażyna Zozula zastępca Burmistrza Trzcianki 

Posiedzeniu przewodniczył radny Adam Prankiewicz – przewodniczący komisji.

Posiedzenie  protokółowała  Maria  Boduszek  inspektor  Biura  Rady  Miejskiej 
Trzcianki.

Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki od 
godziny 15.30 do16.30. 

Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Zatwierdzenie protokołu nr 3/15 z 5.02.2015 r.  

4. Analiza działań promocyjnych gminy w aspekcie rozwoju turystyki. 
5. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 
6. Sprawy wniesione do komisji.
7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad.1 Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  witając  wszystkich  obecnych  dokonał  przewodniczący 
komisji radny Adam Prankiewicz.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
Radny Robert Szukajło zaproponował aby   porządek zacząć od podjęcia uchwał 
w sprawie od p. 5d. z uwagi, że są obecni goście na komisji 

Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia  wraz 
z zaproponowaną zmianą, który w wyniku głosowania został przyjęty: za 10, 
przeciwko 0, wstrzymał się 0. 
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Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu nr 3/15 z 5.02.2015 r.  
Protokół Nr 3/15 z dnia 5 lutego 2015 r. został przyjęty w głosowaniu: 10 za , 
przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

Ad.4. Analiza działań promocyjnych gminy w aspekcie rozwoju turystyki. 
W tym punkcie  uczestniczyła  pani  kierownik  Iwona  Moraczyńska  –Lilleeng 
stwierdziła, że temat jest bardzo szeroki.  Jest to temat na Strategię Promocji. 
Podobny temat  był poruszany w poprzedniej kadencji.  Poinformowała,  że po 
konsultacji  z  p.  Burmistrzem  doszli  do  wniosku,  że  Urząd  Miejski  winien 
wspierać  turystykę,  rozwój  sektora  ale  pozostawić  go w rękach prywatnych. 
Gmina będzie podejmować takie działania aby zwiększyć atrakcyjność naszej 
gminy i aby rozpropagować naszą gminę. Natomiast sam rozwój  oparty będzie 
na rozwoju indywidualnego sektora, jak gospodarstwa agroturystyczne. Dodała, 
że to prywatny sektor będzie przyciągał turystów, bo oni mają bazę turystyczną. 
Gmina  podejmuje  działania  promocyjne   poprzez  promowanie  gminy  na 
stronach  internetowych,  zachęcenie  do  przyjazdu  do  Trzcianki  i  okolic.  Jest 
promocja produktu turystycznego, ostatnim produktem reklamowym był park 
ryb  słodkowodnych,  budowa  ścieżek  pieszo-rowerowych.   Także  został 
nakręcony  film  o  Trzciance.   Także  nasza  gmina  jest  promowana  łącznie 
z powiatem na targach zagranicznych. Wspierane są inicjatywy społeczne, które 
się odbywają w Trzciance.   W Trzciance nie ma turystów, którzy przyjeżdżają 
na wczasy na dwa tygodnie. Należy zachęcać ludzi, którzy przejeżdżają przez 
naszą gminę do jej zwiedzania. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że TV Polsat emitował film o Trzciance, bo to 
też  jest  działanie  promocyjne.  W  filmie  promowali  się  także  nasi  lokalni 
przedsiębiorcy. 

Radny Krzysztof Jaworski zapytał o działania prasowe – publikacje o Trzciance 
i  gminie.  Stwierdził,  że należy dziennikarzy zainteresować pisaniem o naszej 
gminie, dodał, że może należy wspierać blogerów. 

Pani  Iwona Moraczyńska –Lilleeng stwierdziła, że gmina umieszcza publikacje 
w  prasie  lokalnej  i  na  fecebooku.  Promocja  ma  przyznany  bardzo  skromny 
budżet i działania w związku z tym są skromne.  Publikacja w prasie kosztuje 
a zwłaszcza w prasie ogólnopolskiej.  W prasie lokalnej „Na Glos” artykuł był 

2



na całą stronę, obecnie trwają prace nad umieszczeniem artykułu w „Tygodniku 
Nowym”.  Wszystko, co do nas wpływa jest umieszczane na facebooku. 

Radny Robert Szukajło stwierdził, działania są ograniczone w związku z małym 
budżetem.  Miasto  ma  firmy,  może  należy  stworzyć  segment  przemysłowy, 
segment  sportowy, pewnie się to dzieje w naszej gminie ale zawsze można coś 
udoskonalić. 

Radny  Tomasz  Tomaczak  stwierdził,  że  są  portale  turystyczne,  czy  są 
umieszczane nasze turystyczne informacje. 

Pani  Iwona  Moraczyńska  –Lilleeng  odpowiedziała,  że  są  różne  strony 
internetowe prowadzone przez powiat, są różne stowarzyszenia, NGR. Gmina 
chce współpracować ze stowarzyszeniami. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że gmina nie jest odpowiedzialna za tworzenie 
miejsc  noclegowych. Poinformowała,  że zostało wystosowane pismo do firm 
i właścicieli  ośrodków wypoczynkowych, Spa, że w gmina ma do dyspozycji 
ofertę inwestycyjną. 

Ad.5. Analiza projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

Przewodniczący komisji poinformował, że w związku z pismem otrzymanym od 
Urzędu Miejskiego z dnia 25 lutego wycofuje się z porządku obrad sesji projekt 
uchwały  Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zbycia nieruchomości.   Pismo 
stanowi załącznik do protokołu. Następnie poddał pod dyskusję komisji:
Projekty uchwały  w sprawie:

a) nadania nazwy ronda w Trzciance,
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  przedmiotem uchwały  jest  rondo 
usytuowane  u  zbiegu  ulic  Mickiewicza,  Dąbrowskiego,  Prosta.  Zadał 
pytanie, jaka grupa społeczna wystąpiła do Burmistrza o nadanie nazwy 
ronda w Trzciance. Wie, z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, że pan 
Józef  Urbanowicz  dawny  mieszkaniec  Trzcianki    wnioskował  do 
Burmistrza  Trzcianki  o  nazwę  „Żołnierzy Wyklętych”.  Na posiedzeniu 
głos zabrała pani Elżbieta Panert-Mumot, która woskowała o nazwę „sióstr 
Iwańskich”. Pan  Mariusz  Gawrych  odczytał  pismo  jakie  skierował  do 
Rady Miejskiej Trzcianki  o nadanie nazwy „Rondem Zgody”.   
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Pani Grażyna Zozula stwierdziła,  że   nie zna szczegółów. Z inicjatywą 
wystąpiła pani E. Panert- Mumot i pan M. Gawrych.  Teraz to jest w gestii 
Rady, która nazwa będzie przyjęta dla tego ronda.  Burmistrz nie wpisał w 
projekcie  uchwały  żadnej  nazwy  dla  tego  ronda.  Poinformowała, 
że Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi stoi na stanowisku aby temu rondu 
nie nadawać nazwy, motywując tym, że jest zbyt małe. 

 
Pan Edwin Klessa stwierdził, że jest ustawa sejmowa aby dzień 1 marca 
był Dniem Narodowym Żołnierzy Wyklętych.  Od dwóch lat jest to święto 
państwowe  w  naszym  kraju.   Młodzież  walczyła  o  Polskę  niepodległą 
i  suwerenną.  Pan  Józef  Urbanowicz  został  poproszony  aby  był 
przedstawicielem  tych  ludzi,  którzy  się  podpisali  na  liście  aby  rondo 
nazywało  się  „Żołnierzy   Wyklętych”.  Wniosek  został  uzasadniony 
i skierowany do pana Burmistrza i pana Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki.  Załączonych  zostało  ponad  300  podpisów  zebranych  wśród 
mieszkańców  Trzcianki.  Planowane  jest,  jeśli  Rada  Miejska  zatwierdzi 
zgłoszoną  propozycję,  zaprosić  ostatnich  5   żyjących  z  młodzieżowych 
organizacji  „Grunwald”  działającej  na  terenie  Trzcianki  oraz  córkę 
dawniejszego Burmistrza Trzcianki pana Stanisława Wizy,  mieszkającą w 
Czarnkowie.   Zaapelował,  że  półki  żyją  Ci  ludzie,  to  warto  tych  ludzi 
uszanować i ich poprosić. Nazwa nie musi stać na środku ronda, może być 
umieszczona  tablica dwustronna z  boku koło ronda.  Pomysł  ten  jest  od 
wielu miesięcy i funkcjonuje w mieście, ma szerokie poparcie społeczne.

Pan Józef Urbanowicz stwierdził,  że zwraca się do radnych jako dawny 
mieszkaniec Trzcianki i występuje jako sygnatariusz listu skierowanego do 
Burmistrza o nadanie nazwy ronda Żołnierzy Wyklętych. Był członkiem 
niepodległościowej,  antykomunistycznej  organizacji  młodzieżowej 
„Grunwald” działającej w Trzciance w latach 1950-1951. Wystąpił do pana 
Burmistrza z prośbą o nadanie nazwy, podczas uroczystości obchodu III 
Pilskich  Dni  Żołnierzy  Wyklętych,  nowopowstałemu  rondu  na 
skrzyżowaniu  ulic  Dąbrowskiego  -Mickiewicza  i  Prostej.  W  centrum 
Trzcianki od1945 r. dominuje – mimo upływu ćwierćwiecza od uzyskania 
niepodległości  –  pomnik  symbol  zniewolenia  narodu  przez  obce 
nieprzyjazne nam mocarstwo, przy braku jakiegokolwiek gloryfikującego 
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chociażby symboliczne poświecenia i działania niepodległościowe. Dodał, 
żeby  rondo  „Żołnierzy  Wyklętych”  było  hołdem  i  trwałym  dowodem 
pamięci  dla  żołnierzy  drugiej  konspiracji,  którzy  oddawali  swe  zdrowie 
i życie dla Niepodległej Polski. W swoich działaniach nie jest osamotniony 
gdyż te działania popiera ponad 300 mieszkańców naszej gminy, jest do 
prośby dołączony załącznik z 300 podpisami akceptującymi tą propozycję 
nazwy.   Wyraził  nadzieję,  że  ta  społeczna  inicjatywa  znajdzie  pełne 
uznanie  u  Pana  Burmistrza  i  radnych  Rady  Miejskiej  Trzcianki,  którzy 
będą w tej  sprawie  podejmować uchwałę.  Stwierdził,  że  na  poprzedniej 
komisji padła propozycja nadania imieniem Żołnierzy Wyklętych nadanie 
większego  miejsca  jak  plac  Pocztowy.  To  jest  przyszłość,  obecnie  są 
obchody Dni Żołnierzy Wyklętych. Prosi o przychylne ustosunkowanie się 
do wniosku i nadanie imieniem Żołnierzy Wyklętych tego ronda.  

Radny Robert Szukajło stwierdził, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
wnioskodawców,   bo  podpisało  się  pod  wnioskiem  przeszło  300  osób, 
przyszedł czas aby głośno mówić, że nie tylko jeden okupant nas męczył 
ale i drugi. Warto zaakcentować działalność organizacji Grunwald nadając 
nazwę Żołnierzy Wyklętych temu rondu.  

Radny  Czesław  Rogosz  stwierdził,  że  nie  chodzi  wnioskodawcom  o 
wielkość miejsca, które ma być honorowane ale sam fakt nadania nazwy 
rondu  Żołnierzy Wyklętych.

Radny  Łukasz  Walkowiek  stwierdził,  że  jeśli  miałoby  się  porównywać 
wszystkie  zgłoszone  nazwy  ronda  to  nazwa  Żołnierzy  Wyklętych  jest 
propozycją niepowtarzalną,

Radny  W.  Natkaniec  stwierdził,  że  Rada  Miejska  robi  wszystko  aby 
Mauzoleum przenieś w inne miejsce i żeby nie stało w centrum miasta. 
Wszyscy wnioskowali obszernie i  argumentowali swoje propozycje nazwy 
ronda, na pewno dzisiaj nie można pojąc decyzji, jutro jest sesja więc tam 
zostanie podjęta decyzja.  Każdy ma swoje racje.
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Przewodniczący komisji poddał pod glosowanie  nazwę ronda „Żołnierzy 
Wyklętych”.  Wynik  głosowania:  za  9,  wstrzymał  się  1.  Przeciwko  0. 
Głosowało 10 radnych. 

Pan Józef Urbanowicz podziękował radnym za pozytywne przegłosowanie 
nazwy ronda  Żołnierzy Wyklętych. 

b) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030,
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. Za 
1, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

c) zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

Przewodniczący komisji poinformował, że na  posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych   pani  prezes  spółki  ZIK  poinformowała  bardzo  szeroko 
radnych, że cena wzrośnie ok. 4 %.  Z wypowiedzi można wywnioskować, 
że podwyżka jest konieczna. 

W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Za 7, wstrzymał się 2, przeciwko 1. Głosowało 10 radnych. 

d) obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działki  nr  2137/7  w 
Trzciance,
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. Za 
1, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2015 roku,

Przed  komisją  wszystkim  rozdano  pismo  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki 
numer  Rol.  6140.27.2015.JK.  Do  pisma  dołączone  było  pismo 
Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce oddział w Pile na temat 
zaopiniowania  projektu  uchwały  oraz  dołączono  pismo  Inspekcji 
Weterynaryjnej  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Czarnkowie  także 
wyrażające opinię do projektu uchwały.  Pisma   stanowią załączniki  do 
protokołu. 
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Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. Za 
1, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

f) zmiany  uchwały  Nr  XXXIV/217/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  
28 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów pobieranej na 
terenie gminy Trzcianka,
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. Za 
1, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

g)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka  
w obrębie geodezyjnym Siedlisko. 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Głosowało 10 radnych. Za 
1, przeciwko 0, wstrzymał się 0.

Ad. 6. Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący  komisji  odczytał  zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w 
Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej, turniej odbędzie się 7 marca 2015 r.

Ad. 7. Wnioski komisji.

Radny Wiesław Natkaniec wnioskuje o rozpatrzenie możliwości  koordynacji 
jednego Dnia Dziecka w Trzciance przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego. 
Stwierdził, że dotychczas  każda organizacja pozarządowa czy  MDK, czy TDK, 
czy  Biblioteka,  Spółdzielnia  Mieszkaniowa,  SAPA   organizują  taki  dzień 
osobno. 

 Przewodniczący  komisji   poinformował,  że   kolejne  posiedzenie  komisji 
dotyczące  analizy  ochrony  przeciwpożarowej  odbędzie  się  dnia  18  marca 
o  godz.  13   w  siedzibie  Straży  Pożarnej  przy  ul.  Broniewskiego.  Kolejne 
posiedzenie dot. analizy materiałów na sesje odbędzie się 25 marca go godz. 13. 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia. 
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął 
posiedzenie komisji. 

Protokolant Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Adam Prankiewicz 
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