
P r o t o k ó ł  Nr 8/15

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  
z 3 czerwca 2015 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali  posiedzeń  nr  16  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki w godzinach od 1300 do 1500.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz Trzcianki,
3) pani Anna Stańczyk inspektor UM Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Spotkanie otworzył, witając wszystkich obecnych, i prowadził Przewodniczący 
Komisji pan Adam Prankiewicz. 

Ad 2) Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji zaproponował poniższy porządku posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zatwierdzenie protokołu nr 7/15 z 21.04.2015 r.  
4. Stan i wykorzystanie obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka – 

wizja lokalna oraz informacja Burmistrza. 
5. Kryteria przeznaczania środków finansowych dla klubów sportowych 

z budżetu gminy. 
6. Analiza materiałów na sesję. 
7. Sprawy wniesione do komisji.
8. Wnioski komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Porządek  przyjęto  w  głosowaniu:  za  6,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. 

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr 7/15 z 21 kwietnia 2015 r.



Protokół  nr  7/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  6, 
przeciw 0 wstrzymujących 0. 
Ad 4)  Stan i wykorzystanie obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka – 
wizja lokalna oraz informacja Burmistrza. 
Komisja otrzymała informację Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu, 
Turystyki  i  Promocji  –  pismo  RPK.030.3.4.2015.IM  z  2.06.2015  r.  Pismo  
w załączeniu do protokołu. 
Przewodniczący  Komisji  zaproponował  przełożenie  wizji  lokalnej  obiektów 
sportowych  na  inny  termin,  a  na  posiedzeniu  dokonać  analizy  informacji 
przedłożonej przez Burmistrza Trzcianki. 

W dyskusji głos zabrali:
Burmistrz Trzcianki stwierdził między innymi,  że wykorzystywanie obiektów 
sportowych poszczególnych szkół odbywa się na podstawie umowy podpisanej 
z  dyrektorami  szkół,  którzy  zarządzają  tymi  obiektami.  Gmina  zarządza 
natomiast  boiskami  i  siłownią.  Nie  ma  możliwości  zaspokojenia  potrzeb 
wszystkich grup, które chciałyby korzystać z obiektów gminnych. Umowa na 
halę sportowo-widowiskową jest podpisana ze Starostą do końca roku. Trzeba 
będzie zastanowić się, czy nadal ma to w ten sposób funkcjonować, czy, np. nie 
stworzyć  centrum  sportu,  gdzie  hala  i  pozostałe  obiekty  sportowe  byłyby  
w jednych rękach. Dotychczas środki wypracowywane przez halę nie trafiają do 
ogólnego rozliczenia, a trafiają na działalność MDK. Jest to obiekt użytkowany 
przez MDK, ale nie jest to obiekt powiatu, dlatego należałoby podjąć dyskusję 
i zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem. 

Radny  W.  Walkowiak  zwrócił  uwagę,  aby  regulamin  korzystania  z  boiska 
treningowego  uściślić,  gdyż  dochodzi  do  nieporozumień,  a  szczegółowy 
regulamin  ograniczyłby  to.  Regulamin  powinien  uszczegółowić,  jakie  formy 
treningu  dopuszczalne  są  na  tym  boisku,  jak  z  niego  mogą  korzystać 
poszczególne grupy, czy można stosować gry kontrolne jako formy treningu itp. 

Radny T. Tomczak zaproponował, aby radny Ł. Walkowiak, znający się na tych 
sprawach,  zaproponował  doszczegółowienie  tego regulaminu.  Zarządca  biska 
sprawdzi czy jest to zgodne z zaleceniami producenta. 
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Radny W. Bala zaproponował zorganizowanie spotkania zarządcy z prezesami 
klubów sportowych oraz głównymi użytkownikami boiska celem dopracowania 
regulaminu i uszczegółowienie zasad korzystania z boiska treningowego. 
Komisja przyjęła propozycje radnego W. Bali przez aklamację. 

Radny K. Jaworski zwróci się z pytaniem do Burmistrza Trzcianki, do jakich 
rozwiązań  się  przychyla,  w  przypadku  hali  czy  przejęcia  czy  przekazania 
powiatowi? 

Burmistrz K. Czarnecki stwierdził, że obiektów sportowych przybywa, a Referat 
Promocji nie jest przygotowany do zarządzania takim majątkiem, a korzystanie 
z  tych  obiektów  należałoby  skoordynować.  Powinien  być  jeden  gospodarz. 
Jeżeli  Powiat  utrzyma dofinansowanie  na obecnym poziomie  to  tak,  a  jeżeli 
zrezygnują i wówczas stawka korzystania przez LO z hali musiałaby być inna 
niż  obecnie,  np.  300-400  zł  za  godz.  Taka  kwota  odstraszyłaby  innych 
użytkowników hali. Do tematu należy powrócić jeszcze w tym roku. 

Ad 5) Kryteria przeznaczania  środków finansowych dla klubów sportowych  
z budżetu gminy. 
Komisja otrzymała informację Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu, 
Turystyki i Promocji w piśmie wymienionym w punkcie 4.

Pani A. Stańczyk wyjaśniła, że przyznawanie środków finansowych dla klubów 
sportowych odbywa się  na podstawie otwartych konkursów ofert,  w których 
kryteria  każdorazowo  określone  są  w  ogłoszeniu  konkursowym,  zgodnie  
z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Dla 
ułatwienia  została  opracowana  indywidualna  karta  oceny  oferty,  w  której 
określono przedziały punktowe. Każda oferta rozpatrywana jest przez komisję, 
która wyraża swoją opinię, ostateczna decyzję podejmuje Burmistrz. 

Radny  K.  Jaworski  stwierdził,  że  nie  ma  uwag  do  kryteriów,  ale  na  jakich 
zasadach wyliczana jest kwota przyznanej dotacji. 

Pani A. Stańczyk wyjaśniła, że organizacje pozarządowe wnioskują o określone 
kwoty przedstawiając, jakie mają potrzeby i jakie koszty będą ponosić. Bierze 
się pod uwagę to, co się już sprawdziło, sukcesy, liczbę uczestników, przede 
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wszystkim, że biorą w tym udział dzieci i młodzież i jakie środki zaplanowano 
w budżecie. 

Ad 6) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
Komisja zapoznała się z projektami uchwał:

a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  im.  Kazimiery  Iłłakowiczówny  
w Trzciance.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

c) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok Trzcianeckiego Domu Kultury w Trzciance. 

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

d) Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów 
zgłoszonych na ławników.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

e) Projekt  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  
i ustalenia ich przebiegu.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

f) Projekt  uchwały  w sprawie  wystąpienia  pokontrolnego  z  przeprowadzonej 
kontroli  wyremontowanych  sal  wiejskich  we  wsi  Biernatowo,  Runowo  
i Pokrzywno.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały nie wyrażając opinii. 

Ad 7) Sprawy wniesione do komisji. 
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1) Komisja  otrzymała  pismo  Burmistrza  Trzcianki  RPI.7014.2.2014.RZ  
z  27.05.2015 r.  dot.  projektu  wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 
2016-2023. Kserokopia w załączeniu. 

Radny  T.  Tomczak  wyjaśnił,  planowane  wydatki  w  wieloletnim  planie 
inwestycyjnym stwierdzając miedzy innymi, ze zaplanowano inwestycje, które 
muszą  być wykonane,  czyli  rozbudowę cmentarza  komunalnego,  bo takie  są 
potrzeby  -  brak  miejsc  pochówku  oraz  rekultywacje  wysypiska  odpadów 
komunalnych.  Pozostałe  zadania  mają  zaplanowane  kwoty  jakie  ewentualnie 
można przekazać. Są to zadania takie jak: budowa i remonty dróg na terenach 
wiejskich,  budowa  infrastruktury  komunalnej,  termomodernizacja  obiektów 
użyteczności  publicznej – głównie obiekty oświatowe. Na termomodernizację 
obiektów  oraz  rewitalizację  pl.  Pocztowego  przygotowywane  są  wnioski  
w  ramach  Pilskiego  Obszaru  Strategicznej  Interwencji  i  są  te  zadania 
uwarunkowane pozyskaniem środków z zewnątrz. Modernizacja ul. Kościuszki 
jest praktycznie realizowana. Planowana jest budowa boiska przy SP Nr 2 ze 
środków własnych, budowa ścieżek rowerowych, budowa sali  widowiskowo-
kinowej,  modernizacja  oświetlenia  ulicznego,  budowa  budynku  socjalnego-
komunalnego,  przygotowanie do budowy małej  obwodnicy.  WPI miała  mieć 
krótszy, jeżeli chodzi o okres czasowy, natomiast przedłużono do okresu, kiedy 
realizowane są projekty unijne. 
Radny  T.  Tomczak  dodał,  że  radni  mają  składać  propozycje  do 
uszczegółowienia  poszczególnych  zadań  w pozycjach  ogólnych.  WPI  będzie 
uchwalane pod koniec roku, kiedy będzie znany budżet na kolejny rok oraz gdy 
będzie więcej informacji o środkach zewnętrznych. 

2) Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora i Nauczycieli Gimnazjum Nr 1 
w Trzciance z 3.06.2015 r. w sprawie budowy bieżni pryz Gimnazjum Nr 1 
w Trzciance. Pismo w załączeniu do protokołu. 

Ad 8) Wnioski komisji.
Wniosków nie złożono.

Ad 9) Zamknięcie posiedzenia. 

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

Marzena Domagała       Adam Prankiewicz
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