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Trzcianka, 13 października 2014 r. 

OR.0057.9.2014.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 

LXVI a LXVII sesją Rady Miejskiej Trzcianki 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych  
 

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie,                       

a realizowanych przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury                  

Komunalnej, wynosi 98,84%. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega                  

w bardzo dobrym tempie. W omawianym okresie: 
 

1) dokonano końcowego odbioru robót  realizowanych  w  ramach zadania 

„Termomodernizacja SP2 i G2 w Trzciance”, 
 

2)  dokonano końcowego odbioru robót – „Treningowe boisko piłkarskie”, 
 

3)  zakończono prace przy rozbudowie sieci oświetleniowej we wsi Radolin, 
 

4)  zakończono II etap przebudowy ciągu pieszo-rowerowego do cmentarza. 
 

Trwają prace przy opracowaniu Strategii rozwoju gminy. 
 

Ponadto: 
 

1) na  ukończeniu  są  prace  związane  z  opracowaniem dokumentacji          

technicznych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łomnicy                                  

i w Białej, 
 

2) trwają prace projektowe dot. opracowania  dokumentacji  technicznych                  

na rozbudowę sieci oświetleniowych we wsi Biała – 2 obwody, 
 

3)   trwają prace związane z przebudową dróg na osiedlu Modrzewiowym, 
 

4)  na  bieżąco  realizowana  jest  współpraca  z   zarządcami dróg powiatowych 

i wojewódzkich w zakresie przebudowy chodników w miejscowościach:               

Nowa Wieś, Biała, Smolarnia, Wrząca, Stobno. 
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W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: 
 

1) sporządzono i złożono wniosek o dofinansowanie remontu  drogi gminnej            

w  Rychliku - w  ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg   Lokalnych, 
 

2) sporządzono i  złożono  wniosek  o  dofinansowanie zakupu samochodu 

specjalistycznego dla OSP Siedlisko - w ramach Wojewódzkiego                  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami: 

1) opracowano  ocenę   aktualności  studium   i   miejscowych   planów 

zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem projektu     uchwały 

w tej sprawie, 

2)  przygotowano   materiały   wyjściowe   do   opracowania  „Programu  opieki               

nad zabytkami”, 

3)   przygotowano   do  wyłożenia   do  publicznego  wglądu  projekty miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego: 

      a)  w rejonie ul. Ogrodowej, 

b) gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Siedlisko, 

4)  zawarto 9 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Rolnictwo i ochrona środowiska  

 

W omawianym okresie z zakresu: 
 

1)  gospodarki odpadami: 
 

      a)   przygotowano umowę na opracowanie elektronicznego formularza deklaracji 

w sprawie wysokości opłaty za odpady, 

      b)   przeprowadzano kontrole nieruchomości zamieszkałych, dla których złożone 

zostały deklaracje zerowe, 

      c)   przygotowano     korespondencję  dot.   nadania   indywidualnego  numeru 

konta dla opłaty za odpady komunalne właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych, 

      d)   przyjmowano i wprowadzano do systemu deklaracje składane po terminie,  

e)  zgodnie z zawartą umową, we wrześniu oraz w październiku br. na terenie                   

całej gminy firma „Kombud” Sp. z o. o. przeprowadziła zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych, 

      f)    trwa proces zmiany zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych;    

z uwagi na fakt, iż dotychczasowy zarządzający, tj. „Kombud” Sp. z o.o. jest 

spółką, w której gmina Trzcianka posiada jedynie 40 % udziałów, pojawiły 

się komplikacje związane z możliwością pozyskania dofinansowania                      

do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych; nieuniknione są również 

problemy organizacyjno - prawne związane, między innymi,  z przekazaniem 
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Spółce środków finansowych na rekultywację składowiska przez gminę 

Trzcianka; w związku  z powyższym uznano, że powierzenie zadania 

zarządzającego składowiskiem odpadów, a tym samym również zadania 

rekultywacji składowiska odpadów, powinno spoczywać na ZIK Sp. z o.o. 

będącej spółką ze 100% udziałem gminy, 

      g)   zakupiono 100 pojemników do zbiórki baterii, 

      h) przygotowywane  jest  zamówienie  publiczne w formie przetargu 

nieograniczonego na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych; 

środki finansowe przeznaczone w budżecie na ten cel pozwalają na zakup 

poniższej wskazanej ilości pojemników o pojemności: 

 -  120 litrów – 100 szt. pojemników czarnych na odpady komunalne 

zmieszane, 

          -  240 litrów - 230 szt. pojemników  żółtych  na odpady komunalne 

opakowaniowe, 

 2)  zieleni:  
 

a)  dokonano nasadzeń drzew i krzewów we wsi Biernatowo i w parku 1 Maja                     

w Trzciance, 

b)   dostarczono sadzonki drzew i krzewów do wsi : Łomnica, Przyłęki, Rychlik, 

Nowa Wieś, 

c)    usunięto 1 drzewo  na ulicy Fabrycznej w Trzciance, 

 d)   wykonano piąte  koszenie pasów zieleni przy ulicach na terenie Trzcianki              

oraz parków miejskich, 

 e)    skoszono  tereny przy cmentarzu komunalnym w Trzciance – przygotowanie 

parkingów, 

     f)  systematycznie uprzątano tereny gminne oraz pasy dróg wojewódzkich                        

i powiatowych z odpadów komunalnych oraz liści, 

g)    przygotowano tereny pod nasadzenia cebulek kwiatowych, 

     h)    ustawiono   2  ławki  oraz   kosz  przy ścieżce pieszo- rowerowej prowadzącej     

do cmentarza komunalnego w Trzciance, 
 

3) ochrony środowiska: 
 

a) na bieżąco  udzielano  informacji  wnioskodawcom,  czy  na  realizację 

planowanego przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie decyzji                                     

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

b)  brano udział w odbiorach robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych, 

c)  zlecono budowę grobowców na cmentarzu komunalnym w Trzciance, 

d)  zlecono porządkowanie cmentarza komunalnego w Białej, 

e)  przygotowano 8 umów na sterylizację kotek lub suczek,  

f)  nadzorowano  wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

g) przesłano do zaopiniowania projekt  Programu  opieki  nad  zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Trzcianka w 2015 r. do kół łowieckich, Powiatowego Inspektora Weterynarii    

w Czarnkowie oraz organizacji, których statutowym celem jest ochrona 
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zwierząt, 

h)  dokonano  komisyjnego  sprawdzenia wykonania przydomowych oczyszczalni 

ścieków, w związku ze zgłoszeniem ich wykonania – po wcześniejszym 

zawarciu umów na dofinansowanie, 
 

4) gospodarki gruntami rolnymi: 
 

     a) w  opracowaniu  znajdują  się  wykazy  gruntów (około 230 działek) 

przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat, 

     b) ogłoszone zostały II przetargi  na  zbycie  gruntów  rolnych  – w obrębie                 

wsi Przyłęki, Straduń, Rychlik, Radolin i Rudka, 
 

5) funduszu sołeckiego: 
 

a)  na bieżąco realizowane są zaplanowane na rok 2014 wydatki z funduszów 

sołeckich, 

    b)  zgodnie  z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy  z  dnia 21 lutego 2014 r.  o funduszu  

sołeckim(Dz. U. z 2014 r., poz. 301) wszyscy sołtysi gminy Trzcianka,                        

w terminie  do 30 września 2014 r. złożyli do Burmistrza Trzcianki wnioski                  

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2015 r.; po przeprowadzonej 

weryfikacji stwierdzono, że wnioski spełniają warunki określone w art. 5 ust.  

2 - 4 ww. ustawy, w związku z czym zostały zaakceptowane przez Burmistrza                  

Trzcianki i tym samym uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2015 r. 

Ponadto propozycje sołectw: Łomnica, Siedlisko, Radolin, Stobno, Niekursko                     

i Biernatowo w zakresie wydatków w ramach nagrody w konkursie "Piękna 

wieś" również zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2015, 

natomiast dodatkowe wnioski wskazane w protokołach z zebrań wiejskich 

zostały przekazane Burmistrzowi Trzcianki, skarbnikowi gminy i właściwym 

kierownikom referatów, celem ich zaopiniowania, 
 

6) windykacji opłat za gospodarowanie odpadami: 
 

     a)  w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi oraz poprawą jakości 

świadczonych usług odbioru odpadów od mieszkańców, poprawił się procent 

ściągalności opłat; średnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi miesięczne wynoszą ok. 236.293,74 zł.; w okresie VII -XII 

2013r. wpływy wynosiły średnio 240.530,83 zł.; od 1 czerwca  2014 r. 

nastąpiła zmiana terminu płatności oraz wysokości opłaty, w związku z czym 

pomimo wzrostu ściągalności, wpływy są znacznie niższe niż przed zmianą 

stawki, 

     b)  średnia miesięczna kwota przypisów przed zmianą stawki wynosiła 265.792,00 

zł, natomiast po zmianie stawki 222.562,00, tj. o około 43.230,00 zł 

miesięcznie mniej; średnia ściągalność za  cały okres wynosi                             

około 98,54 %, natomiast ściągalność liczona bez nadpłat 94,53%.
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Gospodarka mieszkaniowa  

 

W omawianym okresie: 
 

1) zakończono  remont  kapitalny wolnego mieszkania poł. w Trzciance                

przy ul. Chełmońskiego  nr 3/3, 
 

2)   przeprowadzono remonty w lokalach mieszkalnych poł. w Trzciance przy: 
 

      a) ul. Sikorskiego nr 40, 
 

      b) pl. Pocztowym nr 13/5, 
 

      c) ul. Mochnackiego nr 1/2,  
 

      d) ul. Orzeszkowej nr 5a/5, 
 

      oraz w : 
 

      a) Rychliku nr 16/2,  
 

      b) Siedlisku nr 62, 
 

3)  wykonano  remont  instalacji  elektrycznej  w  lokalach poł. w Trzciance przy 

ul. Kościuszki  nr 7/11 i ul. Roosevelta nr 6,  
 

4)  rozebrano budynek mieszkalny  w Biernatowie nr 13,   
 

5)  wymieniono 149 okien w lokalach mieszkalnych gminy,   
 

6)  trwają   prace  remontowe   w   wolnych   lokalach    mieszkalnych    poł.                          

w Trzciance przy ul. 27 Stycznia nr 8a/3, ul. Wita Stowsza  nr 7/4                      

oraz ul. Sikorskiego nr 24/2a, 
 

7)  wysłano  259    wezwań      do     lokatorów   zalegających    z   zapłatą   

czynszu za mieszkanie. 

 

W zakresie inwestycji i remontów innych obiektów: 

 

1)  zakończono remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Łomnicy,   
 

2)  zamontowano nową ławkę parkową na placu zabaw na os. Lelewela, 
 

3)  zakończono modernizację węzła cieplnego w SP3, 
 

4)  wymieniono kocioł c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Radolinie, 
 

5)  kontynuowano rozbudowę remizy OSP w Białej, 
 

6)  kontynuowano remonty bieżące placów zabaw, 
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7)  rozpoczęto drugą część termomodernizacji ścian przedszkola w Siedlisku, 
 

8)  rozpoczęto remont pomieszczenia  sanitarnego  w  budynku  komunalnym 

      w Stobnie, 
 

9) rozpoczęto wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego i zasilania 

    dedykowanego (instalacja komputerowa etap I)  w  budynku  UM  Trzcianki 

    przy ul. Sikorskiego 7. 

 

Promocja, kultura, sport  
 

W omawianym okresie: 

1) 16 września br. Burmistrz Trzcianki odbył spotkanie z dyrektorami 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedstawicielami 

uczniowskich klubów sportowych w temacie organizacji zawodów 

sportowych szczebla gminnego,  

2)  18 września w sali sesyjnej  ratusza  odbyło się  spotkanie Burmistrza                    

z przedsiębiorcami, poświęcone nowo opracowywanej Strategii Rozwoju 

Gminy oraz zapisom do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 

3)  przygotowano,  zebrano  i przesłano do Starostwa Powiatowego wnioski                  

dot. wsparcia finansowego imprez w 2015 r.; ogółem zebrano ze szkół, 

instytucji kultury oraz z urzędu 24 wnioski,  

4) zorganizowano  pobyt  czteroosobowej  delegacji miasta partnerskiego 

Duszniki Zdrój w Trzciance; goście przebywali w naszym mieście                    

od 26 do 29 września br.,  

5) 27 i 28 września br. referat obsługiwał fotograficznie rajd rowerowy                

i bieg uliczny im. T. Zielińskiego, 

6)   w porozumieniu z Przewodniczącym  Rady Miejskiej  Trzcianki rozpoczęto 

przygotowania do uroczystej sesji kończącej kadencję Rady; złożono 

zamówienia na tablo i pamiątkowe gadżety,  

7) 30 września br.  Burmistrz  dokonał  uroczystego  otwarcia ronda                                

na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza – ul. Prostej – ul. Dąbrowskiego,  

8)   przygotowano i złożono do Referatu Finansowo  – Budżetowego propozycję 

budżetu na 2015 r.,  

9) przygotowano spotkanie eksperta w dziedzinie pozyskiwania środków 

unijnych oraz jedynego akredytowanego konsultanta Erasmus +                         

w Wielkopolsce pana Waldemara Kryjewskiego z przedstawicielami 

jednostek kultury, sportu oraz szkół,  
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10)10 października br. Burmistrz spotkał się w trzcianeckim Ratuszu                                       

z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z Ukrainy i Niemiec, którzy gościli                                              

w ZSP w Trzciance,  
 

11)przygotowano   projekt   uchwały    w    sprawie   przyjęcia  „Programu 

współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 

gminy na 2015 rok”, 
 

12)ogłoszono konsultacje projektu programu współpracy gminy Trzcianka             

z organizacjami pozarządowymi, 
 

13)przeprowadzono kontrolę merytoryczną i finansową dotacji przyznanych 

organizacjom pozarządowym przez gminę Trzcianka, 
 

14)zakończono budowę boiska treningowego na terenie OSiR, 
 

15)uruchomiona   została   nowa  strona  internetowa  Parku  Ryb            

Słodkowodnych www.parkryb.trzcianka.pl . 
 

Ponadto trwają prace nad uruchomieniem nowej, oficjalnej witryny internetowej 

miasta i gminy Trzcianka.  

 

Porządek, ład i bezpieczeństwo publiczne -  realizacja zadań wynikających                

z ustawy o strażach gminnych  

 

Wykroczenia przeciwko:  

1) porządkowi i spokojowi publicznemu - przeprowadzono 2 interwencje,                       

w wyniku których 2 osoby pouczono, 

2)  bezpieczeństwu osób i mienia (najczęściej zdarzenia dotyczą niezachowania 

ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów) - przeprowadzono 9 

interwencji, w wyniku których 9 osób pouczono, 

3)  porządkowi  ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu 

drogowym - przeprowadzono 16 interwencji, w wyniku których 16 osób  

pouczono, 

4) urządzeniom użytku publicznego (najczęściej  dot.  art.  145 Kodeksu 

wykroczeń, czyli niszczenia lub uszkadzania roślinności na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego) - przeprowadzono 4 interwencje,                         

w wyniku których 4 osoby pouczono, 

http://www.parkryb.trzcianka.pl/
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5)  szkodnictwu leśnemu -  przeprowadzono  1  interwencję, w wyniku której             

jedną osobę pouczono, 

6) przepisom  ustawy  o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi - przeprowadzono 1 interwencję, w wyniku której jedną 

osobę pouczono, 

7)  przepisom  ustawy  o  utrzymaniu   czystości  i  porządku  w  gminach  – 

przeprowadzono 1 interwencję, w wyniku której jedną osobę pouczono, 

8)   przepisom  ustawy  o  odpadach - przeprowadzono 2 interwencje, w wyniku 

których dwie osoby pouczono. 

Załatwiono 23 sprawy zgłoszone Straży Miejskiej, zarejestrowane                      

w książce interwencji. 

Inne zadania: 

1) współdziałanie z  innymi strażami - udzielanie pomocy w sprawach 

o wykroczenia -  12, 

2)   zabezpieczanie imprez o charakterze publicznym - 3: 

       a)  27 września 2014 r. -  wyścig kolarski, 

       b)  28 września 2014 r. – „XXXII Bieg im. T. Zielińskiego”, 

       c) 30 września 2014 r. – oficjalne otwarcie skrzyżowania z ruchem 

okrężnym (ul. Dąbrowskiego – ul. Mickiewicza – ul. Prosta), 

3) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych  lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy - 50, 

4)  kontrole miejsc, w których odbywa się kąpiel, usytuowanych nad akwenami 

wodnymi – 78, 

5)   kontrole placówek handlowych i usługowych - 8, 

6)   kontrole targowiska w Trzciance – 3, 

7)   kontrole terenów zieleni – 47, 

8)   kontrole tzw. nielegalnych wysypisk odpadów – 6, 

9)   współdziałanie z innymi strażami gminnymi i miejskimi w ramach pomocy 

prawnej przy przeprowadzaniu czynności wyjaśniających - 11, 
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10)współdziałanie z referatami Urzędu Miejskiego Trzcianki – 7. 

 

Przekazane sprawy  -  pisemne powiadomienie 13 października 2014 r. 

Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego o pojawiającym się lisie we wsi 

Siedlisko. 

 

Realizacja zadań wynikających z szeroko pojętych przepisów o utrzymaniu 

czystości i porządku 

W ramach ww. zadań przeprowadzono ogółem 43 kontrole nieruchomości 

niezamieszkałych, tj. zakładów pracy, sklepów, pawilonów               

gastronomicznych itp., pod kątem wywozu odpadów komunalnych                                

i nieczystości płynnych oraz nieruchomości zamieszkałych, pod kątem                  

wywozu nieczystości płynnych, w wyniku których u jednego właściciela 

nieruchomości niezamieszkałej (przedsiębiorcy) stwierdzono nieprawidłowości: 

- brak  odpowiedniego  urządzenia służącego do gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

-   niezawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z uprawnionym w tym 

zakresie przedsiębiorcą, 

-   brak dowodów płatności za wywóz odpadów komunalnych. 

Przedsiębiorca wywiązał się z ciążących na nim obowiązków wynikających                  

z ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach. 

Ponadto u jednego właściciela nieruchomości zamieszkałej stwierdzono: 

-  brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych, 

-  brak dowodów płatności za wywóz ww. nieczystości. 

Sprawa jest w trakcie załatwiania. 

Ponadto zakupiono motopompę TOHATSU typ 8/8 model V C 72 AS                           

za kwotę 26.341,20 zł. ze środków  zarządzania kryzysowego;                                      

20 października 2014 r. motopompa zostanie przekazana w nieodpłatne 

użytkowanie OSP Trzcianka. 

 

 



10 
 

W okresie od 16 września 2014 r. do 13 października 2014 r. Burmistrz 

Trzcianki wydał siedem zarządzeń, w wyniku których:           

1) postanowił przeprowadzić, w terminie od 6 października  2014 r.                            

do 20 października 2014 r.,  konsultacje projektu „Programu  współpracy 

gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi                

podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 

gminy na 2015 rok”; 
 

2) przyjął „Plan  Zarządzania  Kryzysowego  Gminy Trzcianka”  wraz                              

z „Planem Operacyjnym Ochrony Przed Powodzią Gminy Trzcianka”; 
 

3) wyraził zgodę na zbycie najemcom lokali mieszkalnych:   
 

      a)  o  pow.   53,96  m²  oraz   pomieszczenia  gospodarczego  o  pow.                   

15,80 m
2
,  poł.   w   Trzciance   przy    ul.  Kościuszki   6/5,                        

na dz. nr 1335/4, o pow. 0,0386 ha, w części ułamkowej                      

wynoszącej 100/1000 w prawie własności gruntu i budynku,  

      b) o pow. 67,82 m², poł. w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 5/2,                            

na dz. nr 1360/1, o pow. 0,0287 ha, w części ułamkowej wynoszącej 

142/1000 w prawie własności gruntu i budynku oraz pomieszczenia 

gospodarczego o pow. 8,90 m
2
 i garażu o pow. 13,70 m

2
, poł.  na dz.             

nr 1360/2, o pow. 0,0482 ha, w części ułamkowej wynoszącej                   

104/1000 w prawie własności działki i budynku,  

      c) o pow. 51,83  m², poł. w Trzciance przy ul. Konopnickiej 20/7,                      

na dz. nr 1148/1, o pow. 0,0194 ha, w części ułamkowej wynoszącej  

19/100 w prawie własności gruntu i budynku wraz z pomieszczeniem 

gospodarczym o pow. 10,50 m², poł.  na dz. nr 1148/2, o pow. 0,1931 ha, 

w części ułamkowej wynoszącej  10/100 w prawie własności gruntu                       

i budynku;  

4) ustalił cenę wywoławczą  zbywanych  w drugim przetargu, wobec 

bezskuteczności przetargu ograniczonego przeprowadzonego 22 maja                   

2014 r., nieruchomości: 

      a)  działki  ozn.  nr  ewid. 204/2, o pow. 0,5710 ha, obręb 0016 Straduń, 

zapisanej w KW nr PO1T/00009851/0 -  na kwotę 21.480,00 zł, 

b) działki  ozn.  nr  ewid.  204/7,  o  pow. 3,3200  ha, obręb  0016  Straduń, 

zapisanej w KW nr PO1T/00009851/0 - na kwotę 70.150,00 zł;               

5)  ustalił, wobec  bezskuteczności przetargu  przeprowadzonego 28 kwietnia 

2014r., cenę wywoławczą, zbywanych w drugim przetargu, nieruchomości: 

      a)   działki ozn. nr ewid. 15, o pow. 0,3500 ha, obręb 0012 Rudka, zapisanej 

w księdze wieczystej nr PO1T/00010028/2 - na kwotę 14.120,00 zł, 
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b)   działki   ozn.  nr  ewid.  16,  o  pow.  0,5100   ha,   obręb   0012   Rudka, 

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1T/00010028/2 - na kwotę 

26.930,00 zł, 

c) działki ozn. nr ewid. 17, o pow. 0,5700 ha, obręb 0012 Rudka, zapisanej 

w księdze wieczystej nr PO1T/00010028/2 - na kwotę 30.080,00 zł,  

      d)  działki ozn. nr  ewid. 256/1, o  pow. 0,3000 ha, obręb  0011 Radolin, 

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1T/00009929/8 - na kwotę 

33.930,00 zł, 

e)  działki ozn. nr  ewid. 256/2, o  pow. 0,2700 ha,  obręb 0011 Radolin, 

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1T/00009929/8 - na kwotę 

14.320,00 zł, 

f)  działki ozn. nr  ewid. 168, o pow. 0,4400 ha, obręb 0017 Rychlik, 

zapisanej w księdze wieczystej nr PO1T/00010023/7 - na kwotę 

31.430,00 zł; 

 

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

państwa oraz koniecznością dokonania przeniesień w wydatkach między 

paragrafami, zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014 zarządzeniem                 

Nr 198/14 z  dnia 30 września 2014 r., obejmujące zwiększenie dochodów                  

i wydatków o kwotę 361.992,00 zł, a w szczególności:  
 

      a)  w dochodach  :  
 

       - w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 - zwiększenie o kwotę               

209.013,00 zł – z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania 

zlecone, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego                    

(pismo Nr FB-I.3111.320.2014.3), z przeznaczeniem na realizację 

świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego,  
 

          -  w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 – zwiększenie o kwotę                 

152.979,00 zł - z tytułu przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone,            

na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego 

Delegatura w Pile (pismo nr DPL - 3101-17/14), z przeznaczeniem             

na  sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie 

wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,  
 

 

 
 

 
 

 



12 
 

      b)  w wydatkach:  
 

     -  w dziale 750 - administracja publiczna: 
 

      -  rozdział   75011  -    urzędy  wojewódzkie – zadania własne – 

zmniejszenie o kwotę 500,00 zł wydatków na BHP (§ 3020 –            

370,00 zł, § 4280 – 130,00 zł), 
 

         - rozdział  75023  -  urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł wydatków                   

na  materiały biurowe (§ 4210) i przeznaczenie na szkolenia 

pracowników (§ 4700) oraz zmniejszenie wydatków na BHP                   

o kwotę 1.200,00 zł w § 4210, a zwiększenie w § 3020 o kwotę 

1.700,00 zł, 
 

         -  rozdział 75075 -  promocja jednostek samorządu terytorialnego – 

przeniesienie między paragrafami wydatków w zadaniach: „gadżety 

promocyjne”, „współpraca z zagranicą”, „wydatki na utrzymanie 

Parku Ryb Słodkowodnych”; 
 

           - w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – 

wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 

gminne, powiatowe i wojewódzkie – zadania zlecone – zaplanowanie 

wydatków w kwocie 152.979,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji 

na przeprowadzenie wyborów burmistrza, wyborów do rady miejskiej, 

rady powiatu oraz sejmiku województwa;  
 

           - w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80113 – dowożenie 

uczniów do szkół - zmniejszenie planu wydatków w § 4210 o kwotę 

18.000,00 zł oraz w § 4430 o kwotę  4.000,00 zł, a także                  

zwiększenie planu wydatków w § 4300 o kwotę 24.000,00 zł, 
 

           - w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85212 - świadczenia 

rodzinne, świadczenia z  funduszu alimentacyjnego oraz składki              

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

– zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 209.013,00 zł planu 

wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie                 

z funduszu alimentacyjnego, w związku ze zwiększeniem planu dotacji 

celowych z budżetu państwa; 
 

7) wprowadził  zmiany  w  planie   finansowym   zadań  z  zakresu                

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji                      

gminie Trzcianka na 2014 r., w związku ze zmianami dokonanymi                         

w budżecie gminy Trzcianka na 2014 r. zarządzeniem Nr 198/14               
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Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany                 

uchwały budżetowej na 2014 r. 

 

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

o samorządzie gminnym, Burmistrz Trzcianki przygotował czternaście 

projektów uchwał Rady Miejskiej.  

 

 
 

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji 25 września 2014 r 
 

 

Pan Paweł Kolendowicz –„Zwrócił się z prośbą o przycięcie zwisających 

konarów pochylonego niebezpiecznie nad ulicą Ogrodową drzewa.” 
 

Zlecono usunięcie drzewa (grusza). 
 

Pan Andrzej Cija - „Zwrócił uwagę, aby przy ścieżce wzdłuż torów                             

w kierunku cmentarza jeszcze w tym roku ustawić ławki.”  
 

18 września  br. zlecono ustawienie dwóch ławek i kosza ulicznego                              

przy ścieżce w kierunku cmentarza komunalnego. 
 

Pan Andrzej Cija – „Poinformował, że jego wniosek, podobnie jak radnego              

E. Joachimiaka, dotyczy położenia na ścieżce pieszo-rowerowej                                  

do cmentarza asfaltu w 2015 r. oraz dokonania nasadzeń między torami                        

a ścieżką.” 
 

Zadanie inwestycyjne polegające na położeniu asfaltu na ścieżce od przejazdu 

kolejowego na ul. Kopernika do cmentarza komunalnego, znajduje się                              

w projekcie budżetu na 2015 r. 
 

Pan Piotr Obszarski - „Sołtys sołectwa Straduń wnioskował o naprawienie 

drogi do Przyłęgu po szkodach poczynionych przez bobry. Droga w dwóch 

miejscach jest bardzo uszkodzona, co utrudnia właścicielom i turystom                      

dojazd do gospodarstw agroturystycznych. Od Nadleśnictwa załatwiono tłuczeń, 

ale należałoby to jakoś skoordynować, aby przywieziony tłuczeń od razu 

rozłożyć.” 
 

Wniosek przekazano do realizacji. 
    

Pan Piotr Obszarski – „Poruszył temat doprowadzenia energii elektrycznej                  

do kilku posesji w Straduniu (Nadleśnictwo), prosząc o rozmowy z panem 

Kolanoś i załatwienie sprawy pozytywnie, gdyż Energetyka również jest                     

za wymianą linii.” 
 

Tematyka dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych nie 

dotyczy gminy – stroną jest Enea Operator. 
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Pan Edward Joachimiak – „Zwracam się z  wnioskiem o zasypanie dziury                       

w nawierzchni drogi na placu Pocztowym na zakręcie przy sklepie                       

Stokłosa i zejściu na targowisko.” 
 

Wniosek przekazano do realizacji. 
 

Pani Jadwiga Durejko – „Proszę o określenie rodzaju drogi w kierunku                      

do Kuźniczki z Biernatowa.” 
 

Część drogi należy do gminy Trzcianka, a pozostała cześć do powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego.  
 

Pani Jadwiga Durejko – „ Zwraca się o skierowanie wniosku do Komisji 

Oznakowań o postawienie znaku 30/km/godz. na terenie wsi Biernatowo,                  

przy wjeździe do wsi przed ostrym zakrętem. Wjazd od strony Przyłęk.” 
 

Wniosek skierowano do Komisji ds. Organizacji i Zarządzania Ruchem 

Drogowym przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie. 
 

Pan Andrzej Cija – „Radny prosił o ponowne rozpatrzenie jego wniosku,                 

aby chociaż na kilka godzin dziennie przenieść kasę ZIK na parter budynku.” 
 

Wniosek przekazano pani Grażynie Wiśniewskiej – prezes ZIK Sp. z o. o.                   

w Trzciance. 


