
P r o t o k ó ł  Nr  XLII/13

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 2 kwietnia 2013 r.  

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1340.
Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1. 
W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  mgr  Włodzimierz 
Ignasiński. Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik 
nr 4.
 
Ad 1) Otwarcie obrad.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej pan Włodzimierz Ignasiński 
witając:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki wybranego 
  w przedterminowych wyborach Burmistrza Trzcianki,
- pana Piotra Birulę osobę pełniącą funkcję burmistrza Trzcianki,
- panią Grażynę Kasperczak sekretarza Gminy Trzcianka,
- panią Bożenę Niedzwiecką skarbnika Gminy,
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego,
- sołtysów,
- pana Marcina Porzucka radnego Sejmiku Samorządowego Woj. Wlkp. 
oraz wszystkie osoby uczestniczące w obradach.

Otwierając obrady, Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 
21 radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych stanowi quorum, przy któ-
rym  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska 
Trzcianki. 
Przewodniczący Rady wyznaczył, do liczenia głosów w głosowaniach jawnych, 
radnych: P. Złocińskiego i M. Wydartego.
Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  sesja  została  zwołana  przez  Komisarza 
Wyborczego  w Pile  w celu  złożenia  ślubowania  przez  Burmistrza  Trzcianki 
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wybranego  w  przedterminowych  wyborach  Burmistrza  Trzcianki 
przeprowadzonych w dniu 10.03.2013 r. oraz w dniu 24.03.2013 r.
Następnie zaproponował, aby wprowadzić zmianę polegającą na wprowadzeniu 
w punkcie  4  (punkty  4  i  5  otrzymają  oznaczenie  5  i  6)  projektu  uchwały  
w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego.  Wyjaśnił,  że  projekt 
dotyczy wygaszenia mandatu radnego K. Czarneckiego w związku z wyborem 
na  Burmistrza  Trzcianki  i  zrzeczeniem się  mandatu  radnego Rady  Miejskiej 
Trzcianki. 
Radni  nie  mieli  uwag.  Projekt  uchwały  wprowadzono  do  porządku  obrad  
w punkcie 4 w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

Projekt rozdano radnym, jak w załączniku nr 5. 

Innych  uwag  nie  było.  Porządek  obrad  po  zmianach  przedstawiał  się 
następująco:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Trzcianki i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie panu Krzysztofowi Czarneckiemu zaświadczenia  o wyborze 

na  Burmistrza  Trzcianki  przez  Przewodniczącą  Miejskiej  Komisji  
Wyborczej w Trzciance.

4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Ślubowanie Burmistrza Trzcianki.
6. Zakończenie obrad Rady. 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Wło-
dzimierz Ignasiński, wręczając symboliczną wiązankę kwiatów, złożył w imie-
niu całe Rady panu Krzysztofowi Czarneckiemu gratulacje z tak znakomitego 
wyniku wyborczego i życzył mu, sobie i całej Trzciance, aby ta kadencja obfito-
wała w sukcesy. 

Ad 3) Wręczenie panu Krzysztofowi Czarneckiemu zaświadczenia o wybo-
rze  na  Burmistrza  Trzcianki  przez  Przewodniczącą  Miejskiej  Komisji  
Wyborczej w Trzciance.

Pani Danuta Ciesielska Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła 
panu Krzysztofowi Władysławowi Czarneckiemu zaświadczenie o wyborze na 
Burmistrza Trzcianki.
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Ad 4) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radne-
go.
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XLII/273/13 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w sprawie  stwierdzenia 
wygaśnięcia  mandatu  radnego  została  podjęta  jednogłośnie.  W  głosowaniu 
wzięło udział 20 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6.

Ad 5) Ślubowanie Burmistrza Trzcianki. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  pana  Krzysztofa  Czarneckiego  i  radnych  
o powstanie.  Wyjaśnił  przebieg ślubowania informując,  że do roty może być 
dodane zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.  Odczytał treść roty: 
 „Obejmując  urząd  burmistrza  gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam 
wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd  sprawować  będę  tylko  dla  dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Pan Krzysztofa  Czarneckiego  złożył  ślubowanie  wyrażając  zdanie:  „Ślubuję. 
Tak mi dopomóż Bóg”. 

Pan K.  Czarnecki  podziękował  wszystkim,  którzy  mu zaufali  i  głosowali  na 
niego. Oświadczył, że od tej chwili jest Burmistrzem wszystkich mieszkańców 
naszej gminy i będzie pracował na rzecz całego społeczeństwa. Dodał, że praca 
burmistrza,  w  przerwanej  kadencji  poprzednika,  jest  pracą  dość  trudną  ze 
względu na to, że sytuacja już zaistniała. Problemy finansowe budżetu gminy 
Trzcianka  wszyscy  znają.  Znana  jest  także  sytuacja  Rady  Miejskiej  
i  oczekiwania  mieszkańców.  Jako  Burmistrz  chciałby  doprowadzić  do  takiej 
sytuacji, że to radni będą mieć możliwość wglądu do wszystkich dokumentów, 
które będą dotyczyły podejmowanych uchwał. Chciałby doprowadzić do takiej 
sytuacji,  że  Przewodniczący  Komisji  będzie  miał  partnera  do  dyskusji  nad 
projektami  uchwał,  będą  do  tego  przypisani  pracownicy  –  kierownicy 
poszczególnych  referatów,  którzy  będą  udzielali  wszelkich  potrzebnych  
i  wyczerpujących  informacji.  W  miarę  możliwości  będzie  uczestniczył  
w posiedzeniach poszczególnych komisji, będzie starał się udzielać odpowiedzi, 
ale także prosił, aby radni także wzięli na siebie trud i ciężar za podejmowane 
uchwały. 
Dodał, że nie będzie wrogiem któregokolwiek radnego, z któregokolwiek obozu, 
ale chce być partnerem do rozmów, aby wspólnie podejmować ważne decyzje, 
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dotyczące  naszego  społeczeństwa.  Na  spotkania  będzie  zapraszał  szefów 
klubów, będzie spotykał się z Przewodniczącym Rady, będzie ustalał zasady  
i będzie prosił Przewodniczącego o organizowanie sesji w najbliższym okresie 
dwóch miesięcy trochę częściej,  gdyż będzie prośba o podejmowanie uchwał 
dotyczących  istotnych  i  bieżących  spraw  naszych  mieszkańców.  Jako  nowy 
burmistrz chciałby wprowadzić nowe zasady, zasady normalności, współpracy 
i  wzajemnego zaufania.  Oświadczył,  że  od tej  chwili  Urząd Miejski  jest  dla 
radnych.  Nie  ma  podziałów,  a  są  jedną  wspólnotą  mieszkańców  gminy 
Trzcianka i dlatego powinni nawzajem się szanować i nawzajem podejmować 
trud zarządzania miastem i majątkiem naszych mieszkańców. 

Przewodniczący Rady W. Ignasiński  potwierdził,  że  pan K.  Czarnecki  może 
liczyć  na  współpracę  i  wyraził  nadzieję,  że  ta  współpraca  będzie  dobrze  się 
układała. 

Ad 6) Zamknięcie obrad.   

Mając  na  uwadze  okoliczności  związane  z  wyborem  Burmistrza  Trzcianki, 
Przewodniczący Rady przed zamknięciem obrad udzielił jeszcze głosu radnym 
i publiczności. 

Radny  K.  Oświecimski  wręczył  dwie  wiązanki  w  imieniu  radnych  klubu 
Wspólnota Samorządowa:

1) kandydatowi ich klubu, który brał udział w wyborach i któremu zaufali 
mieszkańcy, panu Włodzimierzowi Ignasińskiemu;

2) burmistrzowi  Trzcianki  panu  K.  Czarneckiemu,  dodając,  że  ma 
nadzieję na dobrą współpracę, są otwarci i może liczyć na ich głosy. 

Pan K. Czarnecki uzupełnił swoją wcześniejszą informację stwierdzając, że nie 
przekazał bardzo istotnej informacji dla radnych i mieszkańców Trzcianki, a nie 
może sam zarządzać tą gminą, a musi mieć osobę, która będzie go wspierała, 
pomagała i w tych trudnych czasach zastępowała. Osobą, która będzie pełniła 
funkcję zastępcy Burmistrza Trzcianki będzie pani Grażyna Zozula. 
Następnie  delegacje  mieszkańców  Trzcianki  złożyły  panu  K.  Czarneckiemu 
wiązanki kwiatów i gratulacje w związku z wyborem na burmistrza Trzcianki. 

Radny A. Cija odczytał oświadczenie Klubu Radnych Porozumienie Społeczne 
dla Trzcianki, jak w załączniku nr 7 do protokołu. 
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Radny  G.  Bogacz  w  imieniu  Klubu  radnych  Platformy  Obywatelskiej  
i  Trzcianeckiego  Forum  Obywatelskiego  gratulował  panu  K.  Czarneckiemu 
wyboru  na  Burmistrza  Trzcianki.  Życzył  efektywnego  zarządzania  i  dobrej 
współpracy z klubem, który reprezentuje. 
Następnie  odczytał  list  gratulacyjny  Senatora  RP  Mieczysława  Augustyna 
skierowany do pana Krzysztofa Czarneckiego. Kopia pisma stanowi  załącznik 
nr 8. 

Pan  Marcin  Porzucek  radny  Sejmiku  Samorządowego  Województwa 
Wielkopolskiego  złożył  gratulacje  nowemu  Burmistrzowi  z  wyboru  
i  powierzonego  mandatu  przez  mieszkańców  gminy  Trzcianka.  Deklarował 
wsparcie Burmistrza, a przede wszystkim mieszkańców we wszystkich tematach 
leżących w kompetencji  Sejmiku Wielkopolskiego. Dodał,  że może liczyć na 
wsparcie  szczególnie  w kwestiach  infrastruktury,  kwestii  dróg wojewódzkich 
przecinających Trzciankę i obwodnicy. Nie da się tego zrealizować od razu, ale 
w perspektywie najbliższych lat. Złożył również gratulacje w imieniu posła pana 
M. Kraczkowskiego. 

W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  
W. Ignasiński zamknął sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

     Protokolant     Przewodniczący Rady

Marzena Domagała       Włodzimierz Ignasiński 
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