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                                                                                Trzcianka, 16 maja 2013 r. 

OR.0057.4.2013.AK 

 

P a n 

Włodzimierz Ignasiński 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Trzcianki 

 

 
I n f o r m a c j a 

o pracy Burmistrza Trzcianki w okresie między 

XLIV a XLV sesją Rady Miejskiej Trzcianki 

 

Szanowni Państwo !  

 

      W okresie od 18 kwietnia 2013 r. do  15 maja 2013 r. Burmistrz                

Trzcianki wydał piętnaście zarządzeń, w wyniku których :       

1) ustalił harmonogram obrazujący  realizację  dochodów i wydatków                         

budżetu gminy Trzcianka w poszczególnych miesiącach 2013 r.;  

2)  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego              

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

obejmującego organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży                  

w wieku od 7 do 15 lat z rodzin zagrożonych patologią społeczną,                            

na które w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

realizacji, została przewidziana kwota 20.000,00 zł; powołał komisję 

konkursową w składzie: Sebastian Kęciński - przedstawiciel organizacji 

pozarządowej – przewodniczący, Jadwiga Pokaczajło - przedstawiciel 

organizacji pozarządowej – członek, Alina Matkowska, Izabela Zawalniak, 

Joanna Zieńko – przedstawiciele organu wykonawczego – członkowie, 

Agnieszka Ciemachowska - przedstawiciel organu wykonawczego – 

sekretarz i ustalił regulamin pracy komisji; oferty są przyjmowane                     

do 17 maja 2013 r.; 
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3) wprowadził zmiany  do  zarządzenia  Nr 76/12 Burmistrza Trzcianki               

z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 

arkuszy organizacyjnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Trzcianka w zakresie organizacji Gminnego Przedszkola Nr 3                     

w Trzciance  –  długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczycielki; 

4) wprowadził  zmiany  do  zarządzenia  Nr  81/12 Burmistrza Trzcianki                

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2012/2013 

arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Trzcianka w zakresie organizacji: 

      a)  Szkoły   Podstawowej   Nr 2  im.  Wł. Broniewskiego  w  Trzciance – 

objęcie, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Trzciance, nauczaniem indywidualnym jednego                

ucznia klasy szóstej, 

      b)   Szkoły     Podstawowej     Nr   3    im.    M.   Kopernika    w    Trzciance   

– udzielenie nauczycielowi urlopu bezpłatnego; 

5)  powołał (trzy zarządzenia) komisje przetargowe w składzie: 

      a) Witold Putyrski  –  przewodniczący, Grażyna Kolebuk, Katarzyna Błaś, 

Agnieszka Ciemachowska – członkowie, Maria Hrynkiewicz – sekretarz, 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi geodezyjne, 

      b) Witold Putyrski  –  przewodniczący, Grażyna Kolebuk, Katarzyna Błaś, 

Agnieszka Ciemachowska – członkowie, Maria Hrynkiewicz – sekretarz, 

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi rzeczoznawcy majątkowego, 

      c) Witold Putyrski  –  przewodniczący, Alina Matkowska, Małgorzata 

Rybarkiewicz – członkowie, Maria Hrynkiewicz – sekretarz, w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                 

na usługi bezprzewodowej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego 

Trzcianki; 

6) wyraził zgodę na  zbycie, w drodze  przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości położonych w obrębie wsi Rychlik, tj.:  

      a) gruntu  rolnego  ozn.  nr  ewid.  444/4  o  pow.  0,3100  ha,  zapisanego                         

w KW PO1T/00016463/5 Sądu Rejonowego w Trzciance, 
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     b) gruntu  rolnego  ozn.  nr  ewid.  215  o  pow.  0,2800  ha,  zapisanego                         

w KW PO1T/00010023/7 Sądu Rejonowego w Trzciance; 

7) wyraził  zgodę  na  zbycie,  w drodze  przetargu  ograniczonego                                   

do właścicieli działek graniczących ze zbywaną nieruchomością,               

kompleksu działek położonych w obrębie wsi Straduń, tj. gruntu                  

rolnego o nr ewid. 204/2, o pow. 0,7100 ha oraz gruntu rolnego                        

o nr ewid. 204/7, o pow. 3,3200 ha, zapisanych w KW PO1T/00009851/0 

Sądu Rejonowego w Trzciance;  

8)  ustalił   cenę   wywoławczą,  zbywanej  w  pierwszym  ustnym przetargu 

nieograniczonym, nieruchomości lokalowej o powierzchni  101,00 m
2
,                

poł. w Trzciance  przy ul. Kościuszki 8/1 na działce o nr ewid. 1337/1,                  

o pow. całkowitej 0,0140 ha, w części ułamkowej wynoszącej 10100/18349 

– na kwotę 240.000,00 zł brutto;                                   

9) wprowadził procedurę udzielania przez gminę Trzcianka pożyczek dla 

spółek, mających siedzibę w gminie Trzcianka, na realizację ich zadań 

statutowych związanych z realizacją zadań własnych gminy, określonych        

w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

10) wprowadził, w związku z przyznanymi  dotacjami  celowymi z budżetu 

państwa oraz koniecznością dokonania przeniesień w wydatkach                 

bieżących, zmiany do budżetu gminy Trzcianka na 2013 r. zarządzeniem                 

Nr 61/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., obejmujące zwiększenie dochodów                 

i wydatków o kwotę 446.861,00 zł, a w szczególności: 

w dochodach: 

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 – zwiększenie o kwotę               

358.223,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej,                                           

na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo                  

Nr FB-I.3111.127.2013.7 - kwota 358.222,76 zł), z przeznaczeniem                      

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez                

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania 

poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu, 

  

b) w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 – zwiększenie o kwotę                 

88.638,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej,                                               

na podstawie  zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo                  

Nr FB-I.3111.130.2013.2 – kwota 86.038,00 zł,  pismo                                    
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Nr FB-I.3111.125.2013.4 –  kwota 2.600,00 zł), z przeznaczeniem                         

na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej -                          

na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 

 

w wydatkach: 

a) w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - pozostała 

działalność – zadania zlecone - zaplanowanie wydatków w wysokości 

przyznanej dotacji - 352.223,00 zł, w tym: 

 

-   351.199,00 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych, 

       -  7.024,00 zł –  pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez 

gminę,   

 

      b)  w dziale 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - urzędy gmin 

(miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie  o 100,00 zł 

wydatków na ubezpieczenie majątkowe gminy,  

a zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek z tytułu                     

przekroczenia terminu zapłaty faktur w związku z brakiem środków                

na rachunku bankowym,  

c)  w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie                                

o 7.000,00 zł wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla członków                

OSP i przeznaczenie na zakup energii elektrycznej do strażnic OSP.  

Z planowanej kwoty wydatków na energię w wysokości 17.000,00 zł, 

wydano do końca marca kwotę 12.653,42 zł. Kwota 4.346,58 zł                      

nie wystarczy na zapłacenie faktur za kwiecień 2013 r., 

d) w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły 

podstawowe, rozdział 80104 – przedszkola, rozdział 80110 – 

gimnazja, rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 

wprowadzenie, na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, 

przeniesień w wydatkach między paragrafami, 

e)  w  dziale  852  -  pomoc   społeczna,   rozdział  85295  -  pozostała 

działalność – zadania zlecone – zaplanowanie, w związku z przyznaną 

dotacją celową, wydatków w § 3110 - kwota 88.638,00 zł                               
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z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych                           

do świadczenia pielęgnacyjnego;  

11)wprowadził zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie  Trzcianka                          

na 2013 r., w związku ze zmianami przyjętymi w budżecie gminy               

Trzcianka na 2013 r. uchwałą Nr XLIV/285/13 Rady Miejskiej Trzcianki             

z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz  zarządzeniem Nr 61/13 Burmistrza 

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2013 r.; 

12)ustalił regulamin przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka,                        

w sposób jednoznaczny określił zadania kierowników referatów oraz 

komisji przetargowej, odpowiedzialnych za przygotowanie nieruchomości 

do zbycia, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz dokumentów 

niezbędnych do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego; 

13)wskazał z dniem 23 maja 2013 r. pana Mirosława Bednarczyka                              

na członka rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej „MEC”  sp. z o.o. w Trzciance, reprezentującego gminę Trzcianka.  

Realizując zadania, wynikające z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy                                     

o samorządzie gminnym, Burmistrz Trzcianki przygotował szesnaście  

projektów uchwał Rady Miejskiej.  

 

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji 25 kwietnia 2013 r. 

 

Klub radnych Porozumienie Społeczne dla Trzcianki - „Klub radnych: 

  1) Podtrzymuje postulaty zapisane w dotychczas złożonych sesjach Rady 

Miejskiej w sprawie OSiR oświadczeniach (w tym ostatnie wygłoszone na 

sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 7.03.2013 r.). 

  2) Wnosi o przygotowanie przez Burmistrza ostatecznych propozycji 

ukierunkowanych działań likwidacyjnych spółki OSiR i przedstawienia ich 

do akceptacji radnym na najbliższej majowej sesji Rady.  

  3)   Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Trzcianki w miesiącu maju winna być 

przyjęta ostateczne koncepcja w sprawie dalszego funkcjonowania majątku 

spółki. 
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  4) Zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia środków finansowych  

w budżecie 2013, których wielkość będzie zależna od zaproponowanego 

przez Burmistrza i przyjętego przez Radę wariantu likwidacji spółki OSiR.  

W dzisiejszej propozycji zmian budżetu gminy Trzcianka na 2013 r. takich 

środków nie zaplanowano w żadnej wysokości.”  
 

W  ostatnim czasie, zarówno na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, 

Turystyki i Promocji, jak również na sesjach Rady Miejskiej Trzcianki,                 

radni informowani są o wszystkich działaniach podejmowanych przez 

Likwidatora Spółki. W dniu 13 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników  z Radą Nadzorczą,       

na którym wypracowano stanowisko, przedstawione  15 maja br. na posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji. Wypracowane 

ostateczne wnioski z posiedzenia Komisji zostaną zaprezentowane Radzie 

Miejskiej Trzcianki na sesji  23 maja br. Jednocześnie informuję, że w budżecie 

gminy Trzcianka nie ma możliwości przesunięcia środków na pokrycie 

zobowiązań Spółki w wysokości 450.000,00 zł.  

Pan Jan Kłundukowski - „Mieszkańcy os. Kadłubek proszą o wyprofilowanie 

drogi gruntowej w Kadłubku i drogi nieutwardzonej od os. Kadłubek                             

do ul. Sadowej przy os. Leśnym. W okresie roztopów drogi te utrudniały 

przejazdy dla użytkowników dróg.”  

Wniosek przekazano wykonawcy robót do realizacji. 

Pani Jadwiga Durejko - „Proszę o rozpatrzenie możliwości zrobienia ścieżki – 

pieszo rowerowej na terenie Trzcianka – Siedlisko przy drodze 180, przy 

współpracy z drogami wojewódzkimi.” 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej jest inwestycją 

możliwą do realizacji wspólnie z WZDW i po uzyskaniu znaczącego 

dofinansowania ze środków unijnych. W chwili obecnej brak jest środków 

własnych na rozpoczęcie prac projektowych. 


