
P r o t o k ó ł  Nr 9/15

z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  
z 18 sierpnia 2015 r. 

Posiedzenie komisji  odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  
w godzinach od 1530 do 1730.

W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
2) pan Krzysztof Czarnecki Burmistrz 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 8/15 z 3.06.2015 r.  
4.  Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r. 
5.  Analiza materiałów na sesję. 
6. Sprawy wniesione do komisji:

a) pismo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcianeckiej z 25.06.2015 r. dot. 
parku przy ul. Tetmajera w Trzciance,

b) pismo  Burmistrza  Trzcianki  z  13.08.2015  r.  OR.030.3.1.2015.AM  
w sprawie obsługi organizacyjno-biurowej Rady Miejskiej Trzcianki.  

7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Ad 3) Przyjęcie protokołu nr 8/15 z 3.06.2015 r.



Protokół  nr  8/15  z  posiedzenia  Komisji  zatwierdzono  w  głosowaniu:  za  , 
przeciw 0 wstrzymujących 0. 

Ad 4) Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.  

Członkowie komisji, po dyskusji opracowali niniejszy plan pracy:
Sierpień
1. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.
2. Sprawy wniesione do komisji.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wnioski komisji.

Wrzesień
1. Wypracowanie opinii komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego 
     Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023. 
2. Wnioski komisji do projektu budżetu gminy Trzcianka na 2016 r.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji.

Październik
1. Analiza zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów 
    sportowych, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz wyróżnień 
    dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
    w działalności sportowej. 
2. Zapoznanie się z kryteriami przeznaczania środków finansowych dla klubów 

sportowych z budżetu gminy. 
3. Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji.

Listopad
1. Funkcjonowanie hali sportowo-widowiskowej w Trzciance. 
2. Stan zagospodarowania obiektów i terenów OSiR. Perspektywy dalszych 
    działań w tym zakresie. 
3. Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2016 r.  
4. Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Sprawy wniesione do komisji.
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6. Wnioski komisji.

Grudzień
1. Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2016 r.  
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r. 
3. Analiza projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji.
 
Ad 5) Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Trzcianka na lata 2015-2030. Kserokopia w załączeniu.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

2. Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2015 rok.
Kserokopia w załączeniu.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. Kserokopia w załączeniu.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego z 
przeprowadzonej kontroli wyremontowanych sal wiejskich we wsi 
Niekursko i Siedlisko. Kserokopia w załączeniu.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zgłoszenia  sołectw  gminy  Trzcianka  do 
programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  –  2020”.  Kserokopia  
w załączeniu.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie współdziałania z powiatem 
czarnkowsko-trzcianeckim w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Kserokopia w załączeniu. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 
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7. Projekt uchwały w sprawie skargi na uchwałę Nr X/78/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Trzcianki. Kserokopia w załączeniu.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2015 r. Kserokopia w załączeniu.

    Komisja zapoznała się z projektem uchwały. 

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. Kserokopia 
w załączeniu. 

Radny K. Jaworski uzupełnił, że założenia są duże. Stowarzyszenie T.A.D.E.K., 
po  przejęciu  budynku,  będzie  w  całości  odpowiadało  za  jego   utrzymanie. 
Stowarzyszenia chcą, aby pojawiła się tam funkcja mieszkaniowa. Mieszkania 
te  byłyby  wykorzystane  przez  nasze  Stowarzyszenie  i  przebywaliby  w  nich 
wolontariusze  z  wymiany  miedzynarodowej.  Środki  z  najmu  przeznaczane 
byłyby  na  utrzymanie  obiektu.  Kolejnym  źródłem  dochodów  byłaby 
kawiarenka. Kolejne środki z działności Stowarzyszeń, projektów, inicjatyw itp. 
Planuje się wykorzystać jedno piętro na salę konferencyjną, która mogłaby być 
również wynajmowana. Miejsce będzie otwarte dla wszystkich Stowarzyszeń, 
które będą partycypować w kosztach.  

Radny T. Tomczak dodał, że jest to korzystne dla gminy, że ktoś chce tym się 
zająć, bo budynek nie jest wykorzystywany i niszczeje. 

Ad 6a) Komisja  zapoznała  się  z  pismem Stowarzyszenia  Miłośników Ziemi 
Trzcianeckiej  z  25.06.2015  r.  dot.  parku  przy  ul.  Tetmajera  w  Trzciance. 
Kserokopia w załączeniu. 

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 
z Nadleśniczym panem R. Bartolem, panem E. Klessą, panem G. Bogaczem  
i  przedstawicielem  Stowarzyszenia  Miłośników  Ziemi  Trzcianeckiej  panią  
L.  Kubisz  oraz  przedstawicielami  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  panią  
A.  Ciemachowską  i  panią  A.  Majchrzak.  Stowarzyszenie  chciałoby dokonać 
rewitalizacji  terenu,  którego  właścicielem  jest  obecnie  Nadleśnictwo.  Koszt 
rewitalizacji  systemu parkowego są  bardzo duże,  a  dochodzą  jeszcze  koszty 
utrzymania. W parku, z informacji Nadleśniczego, wynika, że jest tylko kilka 
drzew  mających  większą  wartość  przyrodniczą,  pozostałe  drzewa  -  jak  
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w  każdym  lesie.  Podsumowując  spotkanie,  ze  strony  gminy  mogłoby  być 
wsparcie  finansowe  Stowarzyszenia,  które  mogłoby  opracować  koncepcję 
rewitalizacji parku. Dla gminy jest to zbyt duży ciężar uporządkowania parku 
i  jego  utrzymanie.  Planowane  są  dwa  kolejne  spotkania  w  tym  temacie  
z  przedstawicielami  Nadleśnictwa  oraz  kolejne  z  przedstawicielami 
Stowarzyszenia. Ponadto gmina nie może prowadzić działalności nie na swoim 
mieniu. 

Radny  R.  Szukajło  zwrócił  uwagę,  że  radni  będą  niedługo  analizować 
wieloletni plan inwestycyjny i przed nimi wiele ważniejszych zadań. Faktycznie 
ten teren wymaga dużych nakładów finansowych i chyba nie ten czas, aby go 
rewitalizować, bo są ważniejsze rzeczy wymagające inwestycji. 

Burmistrz K. Czarnecki uzupełnił, że temat ten spróbują dopisać do Strategii 
LGD na najbliższe lata. Może wówczas uda się jakieś środki uzyskać na prace 
porządkowe. 

Ad 6b) Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Trzcianki z 13.08.2015 r. 
OR.030.3.1.2015.AM  w  sprawie  obsługi  organizacyjno-biurowej  Rady 
Miejskiej Trzcianki. Kserokopia pisma w załączeniu. 

Komisja  po  szerokiej  dyskusji,  ustaliła,  że  radni  muszą  otrzymać  więcej 
informacji w tym temacie, natomiast radni również muszą określić się czy chcą 
zakupu sprzętu nowego, czy będą korzystać ze swojego. Na najbliższą sesję 
przygotować ankietę, w której radni określą czy chcą zakupu tableta, laptopa, 
czy będą korzystać z własnego sprzętu i internetu. 

Ad 7) Wnioski i zapytania.

Radny K. Jaworski złożył wniosek na piśmie dot. wskazania miejsca, w którym 

mógłby być wybudowany skatepark. Wniosek w załączeniu. 
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Radym W. Natkaniec złożył wniosek na piśmie w sprawie funkcjonowania hali 

sportowo-widowiskowej w Trzciance. Wniosek w załączeniu. 

Ad 8) 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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