
Protokół Nr 3/15

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 lutego 2015 r.

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

1) Zastępca Burmistrza Trzcianki pani Grażyna Zozula,

2) Pan Edwin Klessa,

3) Pan Józef Urbanowicz,

4) Pani Elżbieta Panert-Mumot,

5) Pan Mariusz Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył radny Czesław Rogosz – przewodniczący komisji. 
Posiedzenie komisji  trwało od godziny 13.00 do 15.00  i odbyło się w salce 
Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 2/15 z dnia  28 stycznia 2015 r.  
4.  Analiza Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka.
5. Sprawy wniesione do komisji.
 - Pismo Urzędu Miejskiego z dnia 5 lutego 2015 r.- sprawozdanie z wysokości 
średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 
zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka 
za 2014 r.  
6. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej Trzcianki   w dniu 29 stycznia 
2015 r. 
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
 porządek posiedzenia:

 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
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Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Czesław Rogosz, 
przywitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  członków  komisji 
i zaproszonych gości. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący  komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia.   W  wyniku 
głosowania,  jednogłośnie,  przyjęli  zaproponowany  porządek  posiedzenia. 
Głosowało 9 radnych. 

Ad 3. Przyjęcie protokołu komisji  Nr 2/15 z dnia  28 stycznia 2015 r. 
Przewodniczący  komisji  w  skrócie  przedstawił  protokół,  poinformował,   że 
protokół był wyłożony w biurze Rady Miejskiej.  Nikt do protokołu nie wniósł 
uwag.  
Protokół Nr 2/15 został przyjęty w wyniku głosowania, jednogłośnie. Głosowało 
za 9 radnych. 

Ad 4.  Analiza Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka.

Przewodniczący komisji poinformował, że komisja otrzymała projekt Strategii 
Rozwoju Gminy. Stwierdził, że  Komisje wypracowały do strategii opinie, także 
radni  na  poprzedniej  sesji  nanieśli  uwagi.  Uwagi  zostały  dostarczone  do 
opracowujących Strategię.  

Przewodniczący Rady radny Edward Joachimiak stwierdził, że 23 lutego odbyło 
się posiedzenie Komisji  Gospodarczej,  na posiedzeniu byli  obecni twórcy tej 
Strategii.  Autorki  poinformowały,  a  osoby  obecne  na  posiedzeniu  komisji, 
potwierdziły,  że  uwagi   w  zdecydowanej  większości  zostały  uwzględnione. 
Było kilka spraw nie ujętych ale zostało to wyjaśnione.  Nikt nie wniósł żadnych 
uwag do tego projektu.  Komisja Gospodarcza i Komisja Środowiska i Rozwoju 
Wsi do tego projektu wypracowały opinie pozytywną. 

Radny Adrian Hałuszka stwierdził, że jego uwagi do Strategii Rozwoju Gminy 
zostały uwzględnione.  Zawnioskował do pana Burmistrza o określenie zasad 
współpracy  pomiędzy  Gminą  Trzcianka  a  instytucjami,  które  będą  z  naszą 
gminą współpracować. Chodzi o poinformowanie kiedy i z jakiego tytułu można 
pozyskiwać środki, z jakich źródeł np. Urząd Marszałkowski rozpisuje  zadania, 
konkursy.  Dobrze  byłoby  wiedzieć  na  jakie  zadanie  można  uzyskać  środki 
zewnętrzne. Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą, to też dobrze aby od nich 
takie  informacje  gmina  otrzymywała.   Wojewódzki  Fundusz  Ochrony 
Środowiska  także  dobrze  byłoby  żeby  gminie  takie  informacje  przekazywał. 
Dobrze byłoby wiedzieć, na co pieniądze można rozdysponować w kontekście 
strategii. 
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Przewodniczący  komisji   poddał  wniosek  pod  glosowanie.  Za  wnioskiem 
głosowało 9 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
 

Ad 5. Sprawy wniesione do komisji.
 - Pismo Urzędu Miejskiego z dnia 5 lutego 2015 r.- sprawozdanie z wysokości 
średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 
zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka 
za 2014 r.  Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  z  przedstawionego  pisma  wynika,  że 
nauczyciel stażysta nie otrzymuje wynagrodzenie takie jakie obowiązuje. 

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że    taką informację gmina jest zobowiązana 
do złożenia w RIO w Poznaniu i Radzie Miejskiej Trzcianki.

Radny  Łukasz  Walkowiak  zapytał  dlaczego  jest  taka  różnica,  z  czego  ona 
wynika.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że  nauczyciel stażysta na ogół nie otrzymuje 
nadgodzin,  także  nie  otrzymuje  dodatku  motywującego.    Nauczyciel  nie 
otrzymuje także dodatku za wysługę lat.  Stwierdziła,  że w gminie  Trzcianka 
dodatki za wychowawstwo są bardzo wysokie w porównaniu z innymi gminami. 
Dodała, że podobna wysokość jest tylko w Warszawie. 

Ad  6. Analiza  materiałów  na  sesję  Rady  Miejskiej  Trzcianki    w  dniu  29 
stycznia 2015 r. 

Przewodniczący  komisji  odczytał  pismo  Burmistrza  dotyczące  wycofania 
z  porządku  obrad  sesji  projektu  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości. 
Firma Joskin przekazała informacje, że chętnie kupiłaby tą działkę ale nie za 
taką  kwotę  jaką  gminę  by  satysfakcjonowało.  Pismo  Burmistrza  stanowi 
załącznik do protokołu. 

Projekty uchwały  w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030,

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, wynik głosowania: za 
9, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

b) zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,
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Przewodniczący  komisji  stwierdził,  ze  taryfy  zatwierdza  Burmistrz  ale 
radni otrzymali taryfy do akceptacji. 

Pani  Grażyna  Wiśniewska  –  prezes  spółki  ZIK sp.z.o.o.  stwierdziła,  że 
zatwierdzenie taryf wynika z art.  24 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków. Z tego artykułu wynika , że weryfikacja taryf 
i  ich  zasadność  ustala  i  zatwierdza  pan  Burmistrz,  natomiast  z  ustawy 
wynika, że taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy. 
Trochę te przepisy się wykluczają.  Przedsiębiorstwo ZIK ma możliwość 
zmiany taryf cen wody tylko raz w roku.  Datą zmieniająca te taryfy jest 15 
kwietnia  i obowiązywać będą do dnia 14 kwietnia przyszłego roku bez 
możliwości zmiany. Wniosek został złożony w dniu 30 stycznia 2015 r. do 
Burmistrza  Trzcianki  w  celu  zweryfikowania  i  sprawdzenia  zasadności 
przewidywanych  kosztów,  które  zapewnią  spółce  prawidłowe 
funkcjonowanie czyli prawidłowe ilości i jakości dostarczanej wody oraz 
odbiór ścieków.  Pan Burmistrz dokonał weryfikację i dlatego wniosek ten 
trafił  do  radnych  na  komisje.  Spółkę  obowiązuje  termin  70  dni  przed 
wejściem w życie  obowiązywania taryf  złożenia  tego wniosku.  Terminy 
zostały zachowane. Rada na podjęcie uchwały ma okres 45 dni. 

Radny Łukasz Walkowiak zadał pytanie czym są uzasadnione podwyżki.

Pani  Grażyna  Wiśniewska  stwierdziła,  że  podwyżki  nie  przekraczają 
rzędu  4  %.  Poinformowała,  że  taryfy  muszą  być  ustalone  w  sposób 
następujący   i  doprowadzić  do  uzyskania  niezbędnych  przychodów 
i  doprowadzenie  spółki  do  jej  sprawnego  funkcjonowania.  Spółka  nie 
otrzymuje dotacji z gminy, nie ma ulg podatkowych. Każdy jest odbiorcą 
wody i nie ma innego sposobu aby spółka prawidłowo funkcjonowała bez 
regulacji  cenowej.  Stara  się  aby  zadania,  które  realizuje   jako  zakład, 
świadczył usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
modernizować  i  utrzymywać  w  jak  najwyższym  poziomie  i  całą 
infrastrukturę związaną z prowadzoną działalnością. Chce współpracować 
z  Radą  Miejską  oraz  z  Burmistrzem  aby   się  nie  mijali  w  planach 
budżetowych.  Chce  aby  zadania  miały  zbieżność.   Oprócz  planów 
wieloletnich,  które  są  zatwierdzane  przez  Radę  Miejską,  zakład  ponosi 
nakłady inwestycyjno modernizacyjne na  urządzeniach.  Oczyszczalnia się 
zużywa i  okres  wytrzymałości  niektórych  urządzeń zaczyna  się  kończyć. 
Robi się modernizację i konserwację hydroforni.    Jest jedna hydrofornia na 
terenie miasta i jest 5 na terenie gminy. Większość gminy zakład zaopatruje  
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w  wodę.  Trzeba  współpracować  z  instytucjami  jak  sanepid  i  ochrona 
środowiska. Firmy te nakładają pewne obowiązki, które zakład musi spełnić. 
Nigdy nie było żadnych uwag. Stwierdziła, że  oczyszczalnia ścieków 6 lat 
temu została rozbudowana, urządzenia zaczęły się psuć, należało wykonać 
remont. Budować trzeba w standardach europejskich, wykorzystuje się firmy 
renomowane,  a  materiały  wysokiej  jakości.   Cały  materiał  zakupiony  na 
oczyszczalnie był zakupiony w euro. Nie można danego materiału zastąpić 
innym tańszym, nie można pozwolić na to, aby oczyszczalnie wyłączyć.  W 
roku ubiegłym spółka za ok. 1milion 400 zł wyremontowała sie
                             i wyremontowała obiekty, kupiła  maszyny  i urządzenia.  
Od zakupionych urządzeń nalicza się amortyzację,  co jest  kosztem, który 
musi znaleźć się w cenie, takie koło się zamyka. Ma satysfakcje z tego, że 
pieniędzy  nie  przejadą  a  są  zainwestowanie.  Poinformowała,  że  cena  za 
wodę   i ścieki poszły w górę , poszła w górę opłata abonamentowa. Dodała, 
że średnio przy zużyciu 10 m3 wody i 10 m3 za ścieki  na rodzinę przed 
podwyżka płacono 103,5 zł, po podwyżce będzie to kwota  107 zł. 
Radny W. Bala stwierdził,  że mieszkańcy muszą więcej płacić za wodę a 
spółka kupuje nowe samochody dla swoich pracowników. 
Pani Grażyna Wiśniewska stwierdziła, że nie ma sensu płacić za remont 
starego samochodu. Dzisiaj są możliwości wzięcia samochodu w lizing. 
Zakup samochodu nastąpiło z amortyzacji.  

Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, wynik glosowania: za 
7, przeciwko 1, wstrzymał się 1. 

c) obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową  działki  nr  2137/7  w 
Trzciance,
Przewodniczący komisji poinformował, że nieruchomości zlokalizowane są 
w Trzciance, oznaczone jako działki przy ul. Gen. Sikorskiego 41/43 pod 
garaże,  zasadne  jest  więc  ustanowienie  bezpłatnej  służebności  przejścia 
i  przejazdu na nieruchomości  stanowiącej  własność gminy Trzcianka na 
rzecz właścicieli nieruchomości. Garaże wcześniej dzierżawili mieszkańcy 
tego bloku. 

Komisja  w  glosowaniu  wypracowała  opinie  pozytywną  do  projektu 
uchwały: za 9, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

d) 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 
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ronda  w  Trzciance.  Wie,  że  Józef  Urbanowicz  dawny  mieszkaniec 
Trzcianki    wnioskował  do  Burmistrza  Trzcianki  o  nazwę  „Żołnierzy 
Wyklętych”.

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 
żadnej  nazwy  dla  tego  ronda  w  projekcie  uchwały.  Poinformowała, 
że Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi stoi na stanowisku aby temu rondu 
nie nadawać nazwy, motywując tym, że jest zbyt małe. 

Pani E.  Panert- Mumot mieszkanka Trzcianki  stwierdziła, że mija 70 lat 
kiedy miasto wróciło do Polski a ciągle trwa atmosfera, że wszystko jest 
poniemieckie. Uważa, że należy wrócić do początku i nazwać małe rondo 
imieniem „sióstr Iwańskich”. Tam przebiegała granica między Trzcianką 
miasto a Trzcianka wsią, o tej samej nazwie. Rondo jest prawie w centrum 
Trzcianki.  Nazwa ugruntuje pamięć mieszkańców o polskich początkach 
Trzcianki.  Na  akademiach  w  szkołach  trzcianeckich  wspominane  są  te 
panie i  ich mężowie.  Trzeba wprowadzić  polską tradycje i  pamiętać,  że 
polskość miało początek gdy miasto się rodziło.  Poinformowała, że z woli 
króla  i  sióstr Iwańskich wieś Trzcianka przeobrażona została w miasto. 
Obowiązkiem  obecnych  jest  pielęgnować  pamięć  narodzin  miasta 
i  polskich  korzeni.  Należy  pamiętać  o  ludziach  ważnych i  tu  żyjących, 
lokalnych patriotach, którzy budowali naszą małą ojczyznę. Muszą to być 
ludzie  sprawdzeni,  prawi,  nie  mieć  z  prawem  konfliktów.  Dług  wobec 
przodków   spłaca  się  pamięcią  i  wdzięcznością.  Prosiła  radnych 
o  pochylenie  się  nad  propozycją,  która  utrwali,  że  w  Trzciance  nie 
wszystko  jest poniemieckie. To Polacy wytyczyli dzisiejszy plac Pocztowy 
i zadbali, że wieś stała się miastem. Poprosiła o rozważenie tej propozycji. 

Radny  E.  Joachimiak  zadał  pytanie  czy  siostry  Iwańskie  były  siostrami 
zakonnymi. 

Pani E. Panert- Mumot poinformowała, że nie były zakonnicami, pierwsza 
wyszła za mąż   za Antoniego Szembeka,  druga wyszła   za Franciszka 
Niszyckiego. 
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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  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 od 1945 r. dominuje – mimo upływu ćwierćwiecza od uzyskania 
niepodległości  –  pomnik  symbol  zniewolenia  narodu  przez  obce 
nieprzyjazne nam mocarstwo, przy braku jakiegokolwiek gloryfikującego 
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. 
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Pan Mariusz Gawrych odczytał pismo jakie skierował do Rady Miejskiej 
Trzcianki cyt.:  „Powodowany obywatelskimi prawami, pragnę włączyć się 
w  dyskusję  nad  przyszłością  miasta  w  którym żyję.  Proponuje  nazwać 
rondo powstałe na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Dąbrowskiego i Prostej 
„Rondem  Zgody”.   Chciałby  przekonać  do  nazwy  „  Rondo  Zgody” 
kilkoma argumentami, z  uwagi na cenny czas radnych ograniczę się do 
podania  ich  w  punktach,  bez  nadmiernego  rozwijania  uzasadnienia. 
Z  przeświadczeniem,  iż  wzbogacą  wachlarz  możliwych  rozwiązań 
a decydenci pochylą się nad nimi.
1. Wybudowanie  tego  ronda  stało  się  możliwe  dzięki  zmianie  sposobu 

sprawowania  władzy  i  nie  sposób  przecenić  tego  faktu  dla  dalszego 
rozwoju naszego miasta. 

2. Nazwa jest  nieagresywna,  spokojna,  a  jej  symboliczne znaczenie  ma 
wartość ponadczasową.

3. Rondo małe, krótka nazwa oddaje jego charakter. Zarazem przypomina 
o wcześniejszych kłopotach komunikacyjnych w tym miejscu.”

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 podjąć decyzji, jutro jest sesja więc tam 
zostanie podjęta decyzja.  Każdy ma swoje racje.

Radny  W.  Perski  stwierdził,  że  Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi 
wnioskowała, że rondo jest zbyt małe aby nie nadawać jemu nazwy. Jego 
zdaniem Rada winna pójść w kierunku nazewnictwa. Jeśli są takie głosy 
społeczne, Rada winna się do nich przychyli
 i rondo nazwać. Do niego przemawia nazwa Żołnierzy Wyklętych. 

Radny Piotr Starosta jest zdania, że każda zgłoszona propozycja ma swoje 
uzasadnienie.  Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  zgłoszone  argumenty  jest 
zdania aby rondo nazwać Żołnierzy Wyklętych. Ludzi z tego okresu jest 
coraz mniej.

Radny A. Hałuszka stwierdził,  że powinien być na tą część posiedzenia 
zaproszony  urbanista.   Nie  wie na  jakim poziomie  są  prace  nad nazwą 
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nowych ulic czy placów. Jego zdaniem rondo jest zbyt małe  aby nosiło 
nazwę,  dlatego urbanista  winien się  w tej  sprawie wypowiedzieć.   Jeśli 
chodzi  o  nazwę  Żołnierzy  Wyklętych.  Nazwa  ta  jest  teraz  szeroko 
dyskutowana.  Nie wie czy pan Urbanowicz będzie usatysfakcjonowany, że 
rondo tak małe otrzymałoby nazwę. Jego zdaniem winno się nazwać plac 
czy ulicę. 

Przewodniczący  komisji  stwierdził,  że  wnioskodawca  zna  sytuację  że 
rondo jest  małe i  złożył  wniosek poparty podpisami o nazwę Żołnierzy 
Wyklętych.  Coraz  mniej  żyje  tych  osób.  Zbliża  się  święto  Narodowe 
Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca, więc byłoby to uhonorowa
.

Pani Elżbieta Panert – Mumot stwierdziła, że będąc na akademii i pytając 
ludzi jaka nazwę nadać rondu to może stwierdzić, że ludzie nie wiedzą, nie 
znają historii naszego miasta, nie wiedzą kim były siostry Iwańskie.  Może 
należy   skłonić  nauczycieli  w  szkole  aby  uczyły,  że  nie  wszystko  jest 
poniemieckie. 

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  jutro  na  sesji  będą  wszyscy 
kierownicy, więc można o tej sprawie dyskutować.  Jutro zapadnie w tej 
sprawie  decyzja,  może  się  zdarzyć  że  jeszcze  padnie  inne  propozycja. 
Dzisiaj komisja ma zaopiniować projekt uchwały. 

Radny  Edward Joachimiak  stwierdził,  że  Burmistrz  w szerszej  dyskusji 
powinni podjąć decyzje  nadania nazwy rondu. To on powinien znaleźć 
sposób rozmowy z szerszą grupa mieszkańców.   Z pełnym szacunkiem do 
ok. 300 podpisów i do wnioskodawcy. Radni winni szerzej patrzeć, bo są 
przedstawicielami wszystkich mieszkańców. Zaproponował aby uruchomić 
rozmowne z ludźmi. Żołnierze Wyklęci na tamten czas byli bohaterami. W 
dyskusji  padały rozsądne opinie, ale radni powinni się bardzo poważnie 
zachować a nazwę Żołnierzy Wyklętych  winien wyrazić się w tym  że 
obiekt winien być godny. Zaproponował aby Plac Armii Czerwonej nazwać 
Placem Żołnierzy Wyklętych. Odniósł się do jednej kandydatury gdyż radni 
wcześniej z tą kandydatura zostali zapoznani. Osobiście  nie nadawał by na 
sesji  nazwy rondu,  wycofał  by  z  porządku obrad ten projekt  uchwały  i 
poprosił Burmistrza o większą dyskusje nad nazwą. 
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Radny W. Perski stwierdził że nadanie zmianę nazwy placu Pocztowego 
wiązać się będzie z dużymi kosztami dla ich mieszkańców, jest tam także 
dużo firm, gdzie trzeba będzie dostosować odpowiednie dokumenty.  

Radny  W.  Bala  zaproponował  aby  dzisiaj  na  komisji  zdecydować,  że 
komisja zapoznała się z przedstawionymi propozycjami nazw a jutro na 
sesji zdecydować czy przeprowadzić konsultacje czy tez nazwę nadać.  

Radny  A.  Hałuszka  zawnioskował  aby zapisać  w protokole,  że  komisja 
zapoznała się z przedstawionymi Kandytami i  jutro na sesji  powróci  do 
procedowania dalej. 

Radny Łukasz Walkowiek stwierdził, że odbyły się konsultacje odnośnie 
zagospodarowania placu Pocztowego, nie było  większego zainteresowania 
ze strony mieszkańców, w tej sprawie rada ma podjąć decyzje. 

Przewodniczący komisji stwierdził, ze jutro na sesji należy podjąć decyzje 
w tej sprawie  więc komisja  powinna wyrazić swoje stanowisko poddał 
pod glosowanie nazwę ronda „Żołnierzy Wyklętych.”

Za zgłoszoną propozycja  glosowało 5, wstrzymało się 3, przeciwko 0 . 
Glosowało 8 radnych. 

Pan  Józef  Urbanowicz  podziękował  radnym za  pozytywne  rozpatrzenie 
zgłoszonego wniosku.

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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Radny  Ł.  Walkowiak   zadał  pytanie  odnośnie  odławiania  zwierząt 
bezdomnych.  Stwierdził, że jest długa procedura.

Pani Grażyna Zozula stwierdziła, że odławianie dzikich zwierząt  zależy od 
ich kondycji. Nie zawsze strażnik może do nich podejść, wzywać, czasami 
trzeba weterynarza aby zwierze uspokoić czy uśpić. Nie od razu błąkający 
pies znajduje miejsce w schronisku, najpierw jest robiony wywiad w celu 
znalezienie właściciela psa. 

Radny E. Joachimiak  zadał  pytanie,  co zrobić  gdy pies błąka się  poza 
godzinami pracy Straży czy urzędników. 

Pani  Grażyna  Zozula  stwierdziła,  że  są  umieszczone  informacje  na 
stronach urzędu  oraz są  telefony do urzędników.  Projekt  uchwały jest 
pozytywnie  zaopiniowany  przez  lekarza  powiatowego  weterynarii 
i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Pile.  Każda zgłoszona zmiana 
skutkować będzie uzyskaniem odpowiednich opinii. 

Pan  Jacek Kowalski – Urząd Miejski Trzcianki - wyjaśnił,   co się robi z 
zwierzęciem bezdomnym, dodał, że są to nasze wewnętrzne przepisy. Po to 
została między innymi stworzona Straż Miejska aby bezdomne zwierzęta 
odławiać.

Radny  Adrian  Hałuszka  stwierdził,  że  pies  wałęsający  się  stwarza 
zagrożenie, takie zjawisko można też latem zaobserwować na plaży.  Nie 
wie czy wtedy jest dobre ustalenie tego kogo jest ten pies, wtedy należy 
działać szybko. 

Pan  Jacek Kowalski  stwierdził,  że  gmina  za  każdego bezdomnego psa 
płaci  dlatego  musi  najpierw  ustalić  jego  właściciela.  Jeśli  pies  stwarza 
zagrożenie  to  jest  wyłapany  a  kosztami  obciąża  się  właściciela. 
Zaproponował komisji, że takie zapisy się sprawdzają i zaproponował aby 
pozostawić takie zapisy jak są w projekcie. 

Komisja  w  glosowaniu  wypracowała  opinie  pozytywną  do  projektu 
uchwały: za 9, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 
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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  w  glosowaniu  wypracowała  opinie  pozytywną  do  projektu 
uchwały: za 9, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

g)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka  
w obrębie geodezyjnym Siedlisko. 
Przewodniczący komisji stwierdził, że nie było wniosku od mieszkańców 
wsi o zabranie głosu w tej sprawie. 
Komisja  w  glosowaniu  wypracowała  opinie  pozytywną  do  projektu 
uchwały: za 9, przeciwko 0, wstrzymał się 0. 

Ad 7. Wolne wnioski.
Radny Adrian Hałuszko stwierdził, że wzorem Komisji Gospodarczej wnioskuje 
aby w porządek kolejnego posiedzenia komisji w porządek obrad wpisać punkt: 
„zapoznanie  się  z  udzielonymi  odpowiedziami  na  zgłoszone  przez  komisje 
wnioski”.

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

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek  Czesław Rogosz
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