
Zarządzenie Nr 55/20
Burmistrza Trzcianki

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Trzcianki raportu o stanie 
gminy Trzcianka

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Burmistrz Trzcianki przedstawia Radzie Miejskiej Trzcianki "Raport 
o stanie gminy Trzcianka w 2019 roku", jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 55/20

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 2 czerwca 2020 r.
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Wstęp 
 

Przedstawiam Państwu „Raport o stanie gminy Trzcianka” za rok 2019 – dokument 

wynikający z obowiązku ustawowego, ale jednocześnie stanowiący przystępną i obszerną 

bazę wiedzy i informacji na temat zadań zrealizowanych przez samorząd trzcianecki w ciągu 

365 dni ubiegłego roku. 

 

Tegoroczna wersja Raportu została przygotowana przez pracowników Urzędu Miejskiego 

Trzcianki i została powiązana z realizacją „Strategii Rozwoju gminy Trzcianka na lata  

2015-2030”. Ma to na celu ustanowienie stałego, przyszłościowego modelu tworzenia tego 

opracowania w oparciu o określony schemat dający się porównać rok do roku, 

a jednocześnie pozwalający na określenie stopnia i efektywności realizacji Strategii Rozwoju. 

Wskazana konstrukcja Raportu wykorzystana kilkakrotnie po paru latach będzie dawała 

coraz pełniejszy obraz wdrażania zapisów Strategii Rozwoju i celów w niej określonych – 

wyeliminuje konieczność dublowania pracy i wytwarzanej przez administrację dokumentacji. 

 

Zachęcam do lektury i wyciągnięcia własnych wniosków z analizy poszczególnych obszarów 

funkcjonowania samorządu – od spraw inwestycyjno-finansowych, przez oświatę, kulturę 

i sport, aż po gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.  

 

Jednocześnie pragnę podziękować współautorom, nie tylko samego Raportu, czyli 

pracownikom naszego ratusza, ale również osobom, które wypełniły go treścią mając istotny 

wpływ na proces podejmowania decyzji, będąc zaangażowanym w realizację zadań, jak 

i beneficjentom przedsięwziętych działań, a mianowicie radnym, wykonawcom i inwestorom 

oraz samym mieszkańcom gminy Trzcianka! 

 

Współpraca to podstawa. Działajmy tak dalej! 

 

Krzysztof W. Jaworski 

Burmistrz Trzcianki 
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Informacje podstawowe o gminie Trzcianka 
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Charakterystyka miasta i gminy 

 

Gmina Trzcianka jest gminą miejsko – wiejską położoną w północno-zachodniej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.  Powierzchnia gminy 

wynosi  37 398 ha., tj. 374  km 2 , w tym miasto Trzcianka zajmuje obszar 18,30 km2. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gminę Trzcianka zamieszkiwało 23 836 mieszkańców,  w tym 

16 683 to mieszkańcy obszaru miejskiego, a 7 153 mieszkańcy obszaru wiejskiego. 

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Biała, Biernatowo, Górnica, Łomnica, Niekursko, Nowa 

Wieś, Pokrzywno, Przyłęki, Radolin, Runowo, Rychlik, Sarcz, Siedlisko, Smolarnia, Stobno, 

Straduń, Teresin, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia, Wrząca. 

 

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, a jednocześnie jest  atrakcyjnym rejonem pod 

względem turystycznym. O potencjale przyrodniczo-krajobrazowym gminy stanowią lasy, które 

zajmują ponad 50% powierzchni gminy oraz liczne jeziora.  Na terenie gminy znajduje się 90ha 

obszarów chronionego krajobrazu o wyjątkowych, w skali europejskiej, wartościach 

przyrodniczych, tj. fragmenty Puszczy Drawskiej i Doliny Noteci. Dolina Noteci w gminie 

Trzcianka obejmuje tereny czterech sołectw: Radolina, Białej, Wrzącej i Stobna. Jest to 

wyrzeźbione przez wody topniejącego lodowca obniżenie terenu o szerokości 3 do 6 km, 

którego środkiem płynie Noteć. Dolina jest największym korytarzem ekologicznym między 

Odrą i Wisłą. Występuje tu wiele rzadkich i ginących gatunków roślin, zwierząt, a szczególnie 

ptaków wodno-błotnych (stwierdzono 240 gatunków ptaków, w tym 155 lęgowych, a to jest 

blisko 70% ptaków gniazdujących  w Polsce). Dla ich ochrony całą Dolinę Noteci uznano za 

tereny ochronne Natura 2000. Atutem gminy jest nieskażona natura. To tu można znaleźć 

czyste wody, bogate w runo leśne lasy, piękne krajobrazy i świeże powietrze. 

 

Okolice Trzcianki sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Przez teren gminy przebiega 

międzynarodowa trasa rowerowa Euro Route R-1, w lasach Nadleśnictwa Trzcianka 

wytyczona została ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką”, która wiedzie wzdłuż Stawu 

Rychlickiego i rzeki Bukówki  oraz ścieżka dydaktyczna „Pańska Łaska”  

 

Trzcianka jest także prężnym ośrodkiem gospodarczym. Tu swoje miejsce znalazły takie 

firmy, jak: Hydro Aluminium (jeden z największych w kraju producentów profili aluminiowych), 

Northstar Poland (produkcja kominków i piecyków), Joskin Polska (maszyny rolnicze), 

COPAL, ZOBAL czy ALSANIT – producenci wyrobów aluminiowych. Silną pozycję 

w regionie mają także trzcianeckie piekarnie. Na koniec 2019 r. w Trzciance 

zarejestrowanych było około 1500 podmiotów gospodarczych . 
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Drugą obok przemysłu dziedziną gospodarki w gminie jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 

powierzchnię ponad 15.761 ha. Dominują gleby słabe – IV i V klasy. W gminie istnieje 

kilkaset gospodarstw rolnych, o powierzchni ponad 100 ha. Najbardziej rolniczymi wsiami są: 

Biała, Siedlisko, Łomnica, Runowo, Nowa Wieś i Stobno. 

 

Miasto posiada sprawnie działające instytucje kultury i liczne stowarzyszenia, które swoimi 

działaniami budują markę lokalnej kultury i działania integrujące mieszkańców. 
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Władze gminy 

  

Burmistrz: Krzysztof  Wojciech Jaworski 

Zastępcy Burmistrza: Witold Putyrski 

 Dominika Wiśniewska 

Sekretarz gminy: Alina Matkowska 

Skarbnik gminy: Joanna Zieńko 

Radni: Adrian Hałuszka (Przewodniczący) 

 Zygmunt Ryszard Czarny 

 Jadwiga Durejko 

 Marek Dąbrowski 

 Aneta Flis 

 Wojciech Magdziarz 

 Edward Joachimiak 

 Janina Kamińska 

 Wincenty Seweryn Kilian 

 Marek Kupś 

 Józef Łastowski 

 Mariusz Łuczak 

 Robert Matkowski 

 Wiesław Natkaniec 

 Witold Zbigniew Perski 

 Adam Prankiewicz 

 Czesław Jan Rogosz 

 Tomasz Michał Tomczak 

 Łukasz Michał Walkowiak 

 Marcin Andrzej Walkowiak 

 Ryszard Tadeusz Wilant 
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Priorytety w zakresie zarządzania Gminą Trzcianka 

 

1. Wdrożenie elementów zarządzania strategicznego i bieżącą analizę realizacji gminnej 

strategii rozwoju. 

2. Transparentność i konsultacyjny charakter podejmowanych decyzji włączający m.in. 

wykorzystanie budżetu obywatelskiego, inicjatywy obywatelskiej oraz systemu komunikacji 

z mieszkańcami. 

3. Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględniającego rozwój terenów 

inwestycyjnych i infrastruktury komunalnej, ochronę środowiska, inwestycje z zakresu kultury 

fizycznej, turystyki i edukacji. 

4. Modernizację dróg dzięki wprowadzeniu harmonogramu inwestycji infrastrukturalnych; 

5. Objęcie kluczowych dla rozwoju gminy terenów miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego z naciskiem na umożliwienie realizacji budowy obwodnicy i rozwoju 

przedsiębiorstw. 

6. Inwestycje i inicjatywy społeczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób starszych i wyzwań związanych z odpływem osób 

w wieku kreatywnym. 
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Funkcjonowanie gminy Trzcianka w roku 2019 
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Demografia i rodzina 

 

Gminę Trzcianka w 2019r. zamieszkiwało 23 836 mieszkańców. W 2019r. urodziło się 265 

dzieci zameldowanych na terenie gminy Trzcianka, zmarło 228 osób. W Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Trzciance sporządzono natomiast 668 aktów urodzenia, 132 akty małżeństwa 

oraz 267  aktów zgonów. Wydano ponadto 1939 dowodów osobistych. 

 

Ludność gminy i migracje w latach 2017-2019 

 

 

Struktura ludności wg wieku: 

 

do 14 lat:, 17%

15-17, 3%

18-24, 8%

25-34, 14%

35-44, 16%

45-54, 12%

55-59, 6%

60-65, 9%

66 i więcej, 15%

ROK ILOŚC MIESZKAŃCÓW 

 

ILOŚC DZIECI 

URODZONYCH 

ILOŚC 

ZAMELDOWAŃ 

( w tym pobyt 

stały) 

ILOŚĆ 

WYMELDOWAŃ 

ILOŚĆ 

EMIGRACJI 

ILOŚĆ 

ZGONÓW 

ILOŚĆ 

ZAWARTYCH 

MAŁŻEŃSTW GMINA W TYM 

TRZCIANKA 

2017 23949 16802 245 

 

861 (766) 86 9 255 148 

2018 23869 16703 239 

 

1031 (865) 105 11 213 123 

2019 23836 16683 265 

 

1318 (953) 224 14 228 132 
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Program „Rodzina 500+” 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.)  gmina Trzcianka realizowała rządowy Program „Rodzina 

500+”. W okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. świadczenia były przyznawane na pierwsze 

dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego wynoszącego 800,00 zł netto na osobę 

w rodzinie lub 1 200,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny było dziecko 

posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz na drugie i kolejne dziecko do 18. roku 

życia, bez względu na dochody rodziny. Dnia 1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja 

ww. ustawy, która wprowadziła zmiany w Programie „Rodzina 500+”, zgodnie z którymi 

świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia, bez względu na 

uzyskiwane przez rodzinę dochody. W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wydano  

3 435 informacji oraz decyzji o przyznaniu świadczenia. W ramach Programu „Rodzina 500+” 

gmina Trzcianka w 2019 roku wypłaciła świadczenie wychowawcze na 4371 dzieci, w kwocie 

20 370 583,00 zł. 

 

Wydatki na świadczenia 500+ w latach 2017 – 2019 

Świadczenia 500+ Kwota Liczba dzieci 

Rok 2017 16 355 364,00 2 861 

Rok 2018 15 241 461,00 2 876 

Rok 2019 20 370 583,00 4 770 

 

Program „Dobry Start” 

W 2019 roku jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowany był również 

Program „Dobry Start”, który zapewnia rodzicom jednorazowe świadczenie w wysokości 

300,00 zł na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci do ukończenia 20. roku życia oraz dzieci 

niepełnosprawnych uczących się w szkole do ukończenia 24. roku życia. W 2019 roku do 

Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęło 2 208 wniosków, w tym: 

872 papierowo i 1 336 elektronicznie. Podczas realizacji programu wypłacono świadczenie 

na rzecz  3066 dzieci, w kwocie 919 800,00 zł. 

  

Wydatki na świadczenia 300+ w latach 2018 – 2019 

Świadczenia 300+ Kwota Liczba dzieci 

Rok 2018 928 800,00 3 096 

Rok 2019 919 800,00 3 066 
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Świadczenia alimentacyjne 

Istotnym wsparciem finansowym dla rodzin z dziećmi jest przyznanie prawa i wypłata 

świadczeń alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy 

państwa osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 808),   w przypadku, 

gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji na rzecz dziecka. W 2019 roku gmina 

Trzcianka rozpatrzyła 315 wniosków i wypłaciła na 198 dzieci świadczenia alimentacyjne na 

łączną kwotę 1 137 160,00 zł. 

  

Wydatki na świadczenia alimentacyjne w latach 2017 – 2019 

Świadczenia alimentacyjne Kwota Liczba dzieci 

Rok 2017 1 444 226,00 259 

Rok 2018 1 291 790,00 234 

Rok 2019 1 137 160,00 198 

 

Świadczenia rodzinne 

W 2019 roku gmina Trzcianka realizowała zadania wynikające z ustawy                                                                           

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.), poprzez wypłatę świadczeń, 

które stanowią wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawne oraz rodzin podejmujących opiekę nad poważnie niepełnosprawnym 

członkiem rodziny. Wśród świadczeń rodzinnych w 2019 roku wypłacono:  

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku – 2 953 746,00 zł, 

- świadczenie rodzicielskie – 903 536,00 zł, 

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 221 000,00 zł. 

             

Wydatki na świadczenia rodzinne w latach 2017 – 2019 

Świadczenia rodzinne 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Zasiłki rodzinne 3 209 571,00 3 158 293,00 2 953 746,00 

Świadczenie rodzicielskie 821 185,00 779 381,00 903 536,00 

Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

217 000,00 187 000,00 221 000,00 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Ważną pomocą finansową dla osób niepełnosprawnych jest wypłacany zasiłek 

pielęgnacyjny, w związku z legitymowaniem się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Świadczenie to wypłacono w 2019r. w kwocie 1 270 101,00 zł. 
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Wydatki na zasiłek pielęgnacyjny w latach 2017 - 2019 

Zasiłek pielęgnacyjny Kwota 

Rok 2017 1 023 264,00 

Rok 2018 1 055 942,00 

Rok 2019 1 270 101,00 

 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna to 

świadczenia pieniężne, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu podjęcia opieki nad poważnie 

niepełnosprawnym członkiem rodziny. Łączna kwota wypłaconych w 2019 r. świadczeń 

opiekuńczych wynosi 2 209 673,00 zł.  

 

Wydatki na świadczenia opiekuńcze w latach 2017 - 2019 

Świadczenia opiekuńcze Kwota 

Rok 2017 1 917 078,00 

Rok 2018 2 029 743,00 

Rok 2019 2 209 673,00 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłaconym przez gminę, mającym 

na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku 

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Obowiązek gminy do wypłaty dodatków 

mieszkaniowych, osobom spełniającym określone kryteria zawarte w ustawie z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 ze zm.) jest 

zadaniem własnym gminy. Gmina przyznaje dodatek mieszkaniowy na okres sześciu 

miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

Gmina Trzcianka w 2019 roku wypłaciła dodatki mieszkaniowe w wysokości 572 207,00 zł. 

 

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w latach 2017 – 2019 

Dodatki mieszkaniowe Kwota 

Rok 2017 681 970,00 

Rok 2018 621 431,00 

Rok 2019 572 207,00 
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Informacje finansowe gminy Trzcianka 

 

Wykonanie budżetu gminy za rok 2019 

Podstawowym źródłem danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu 

gminy są sprawozdania budżetowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109). 

 

Budżet gminy Trzcianka na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/27/19 

w dniu 10 stycznia 2019 roku. Zmiany w budżecie, w trakcie omawianego roku, 

wprowadzone zostały 13 uchwałami Rady Miejskiej oraz 14 zarządzeniami Burmistrza. 

 

Budżet gminy za 2019 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości  

115 809 150,14 zł tj.  w 99,93 % planu, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

127 683 311,19 zł, tj. w 97,20 % planu. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

stanowił 96,13%, natomiast udział dochodów własnych (48 022 897,60zł) w dochodach 

ogółem wyniósł 41,47%. Pierwotnie zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3 940 000,00 zł., 

a w ciągu roku zwiększono do kwoty 15 474 118,20 zł. Natomiast faktycznie na dzień 

31.12.2019 roku wyniósł 11 874 161,05 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad 

3 599 957,15 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. 

 

W 2019 roku dokonano emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 6 978 944,44 zł. Dokonano spłat kredytów na kwotę 1 060 000,00 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące finansów gminy zawarte są w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za rok 2019. 

 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 2019 

rok obrazuje stabilną sytuację finansową gminy. 

 

  

Id: E3232C11-9E92-4041-A8DC-1EB2C31D645D. Podpisany Strona 14



15 
 

74 516 687

90 667 108
96 498 38897 300 869

111 326 431

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

2015 2016 2017 2018 2019

dochody ogółem-wykonanie

dochody bieżące-wykonanie

Wykonanie dochodów bieżących na tle dochodów ogółem w latach 2015-2019 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

 

W 2016 rok nastąpił znaczny wzrost wpływu dotacji na zadania zlecone gminie (500+), co 

spowodowało bardzo znaczny spadek wartości wskaźnika. Stosunkowo wysoki udział 

dochodów własnych w dochodach ogółem gminy świadczy o samodzielności finansowej 

i uniezależnia gminę od transferów z budżetu państwa.  
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Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)  

 

 

Wykaz programów i projektów realizowanych przez gminę Trzcianka w 2019 roku ze 

środków zewnętrznych 

 

Projekty współfinansowane ze środków UE (inwestycje) 

Lp. Nazwa  

programu/projektu 

Źródło 

dofinansowania 

Kwota  

dofinansowania 

w 2019 r.   

Wydatki 

poniesione  

w 2019 r. 

Uwagi 

1. Zagospodarowanie Placu 

Pocztowego wraz z 

utworzeniem Centrum 

Integracji Społecznej oraz 

zagospodarowanie terenu 

Targowiska Miejskiego 

wraz z terenami 

przyległymi 

WRPO (POSI) 900 280,05 11 754 449,99 Projekt 

wieloletni 

2018-2020 

2. Budowa drogi dla rowerów 

ze Smolarni do Trzcianki 

WRPO 252 754,78 845 077,72 Projekt 

wieloletni 

2018-2020 

3. Budowa pomostów 

pływających nad jeziorem 

Sarcz w Trzciance 

PO RYBY 237 500,00 599 986,80 Projekt 

wieloletni 

2018-2019 

 

  

13 458 065,00
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18 329 846,00
19 561 600,00
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Projekty współfinansowane ze środków UE (miękkie) 

Lp. Nazwa  

programu/projektu 

Źródło 

dofinansowania 

Kwota  

dofinansowania 

w 2019 r.  

Wydatki 

poniesione  

w 2019 r. 

Uwagi 

1. Niezależni i aktywni! 

Aktywizacja społeczno - 

zawodowa mieszkańców gminy 

Trzcianka" 

EFS 329 890,78 289 721,65 Projekt 

wieloletni  

2018-2019 

2. Integracja i aktywizacja 

społeczno - zawodowa 

mieszkańców gminy Trzcianka 

EFS 0,00 498 370,44 Projekt 

wieloletni 

2017-2019 

3. Doradztwo zawodowe w 

kształceniu nauczycieli  

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Erasmus + 20 895,50 16 610,33 Projekt 

wieloletni 

2018-2021 

 

Pozostałe projekty i programy 

Lp. Nazwa  

programu/projektu 

Źródło 

dofinansowania 

Kwota  

dofinansowania 

w 2019 r. 

Wydatki 

poniesione  

w 2019 r. 

Uwagi 

1. Utworzenie i 

funkcjonowanie miejsc 

żłobkowych w Przedszkolu 

Nr 4 

Fundusz Pracy 

"MALUCH+" 

232 895,62 391 304,38 Projekt 

roczny 

2019 r. 

2. Przebudowa drogi gminnej 

Smolarnia - Straduń w 

gminie Trzcianka 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 

621 159,00 1 249 143,00 Projekt  

wieloletni 

2019-

2020 

3. Budowa Otwartych Stref 

Aktywności w Runowie oraz 

w Trzciance 

Fundusz Rozwoju 

Kultury Fizycznej 

100 000,00 201 823,05 Projekt 

roczny 

2019 r. 

4. Ja w Internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie 

rozwoju kompetencji 

cyfrowych 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

Fundacja Legalna 

Kultura 

67 178,12 67 178,12 Projekt 

wieloletni 

2018-

2019 

5. Program #SuperKoderzy Fundacja Orange 2 500,00 2 500,00 Projekt 

roczny 

2019 r. 
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6. Gościu siądź pod tym 

liściem, a odpocznij sobie - 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej przez 

budowę wiaty edukacyjno - 

rekreacyjnej w Rychliku - 

Pięknieje wielkopolska wieś 

Pomoc finansowa  

z województwa 

wielkopolskiego 

22 895,00 43 210,03 Projekt 

roczny 

2019 r. 

7. Działania na rzecz ochrony 

pszczół na terenie gminy 

Trzcianka 

Narodowy Fundusz 

Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

oraz darowizna od 

podmiotu 

34 029,64 50 230,99 Projekt 

roczny 

2019 r. 

8. Utworzenie Klubu "Senior +" Program Rządowy 

"Senior +" 

150 000,00 237 360,48 Projekt 

roczny 

2019 r. 

9. Remont i doposażenie 

stołówek szkolnych w 

Szkole Podstawowej Nr 3 w 

Trzciance oraz w Szkole 

Podstawowej w Siedlisku 

Program rządowy  

"Posiłek w szkole i 

w domu" (stołówki 

szkolne) 

160 000,00 201 325,11 Projekt 

roczny 

2019 r. 

10. Aktywna tablica Rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji 

uczniów i 

nauczycieli w 

zakresie technologii 

informacyjno - 

komunikacyjnych 

na lata 2017 - 2019 

14 000,00 14 000,00 Projekt 

roczny 

2019 r. 

11. Budowa chodnika na ulicy 

Broniewskiego 

wkład finansowy 

podmiotu 

gospodarczego - 

darowizna 

30 895,02 44 197,18 Projekt 

roczny 

2019 r. 

12. Remont dróg gruntowych Nadleśnictwo 

Zdrojowa Góra, 

Nadleśnictwo 

Krzyż, Trzcianka 

110 000,00 240 000,00 Projekt 

roczny 

2019 r. 
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Wydatki majątkowe 

 

Rok 2019 był dla gminy Trzcianka rokiem dużych nakładów finansowych na zadania 

inwestycyjne, co niewątpliwie wpływa na  szybki rozwój gminnej infrastruktury. W 2019 roku 

wykonane wydatki majątkowe wyniosły 19 857 129,70 zł i były przeszło dwukrotnie większe 

niż w roku poprzednim. W roku 2019 zrealizowano 35 zadań inwestycyjnych. Jest to wynik 

przede wszystkim znaczącego udziału  środków z różnych dofinansowań, w szczególności 

unijnych.  

 

Wydatki majątkowe w latach 2011-2019 [w mln zł] 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 15,6%. 
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Lista działań inwestycyjnych w 2019 roku 

Lp Nazwa Wykonanie 

1. "Gościu siądź pod tym liściem, a odpocznij sobie … " - 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę wiaty 

edukacyjno - rekreacyjnej w Rychliku 

43 210,03 

2. Pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi - budowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin 

29 999,03 

3. Przebudowa drogi gminnej Smolarnia - Straduń w gminie Trzcianka 1 249 143,00 

4. Budowa drogi dla rowerów Smolarnia - Trzcianka 845 077,72 

5. Budowa chodników, jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta 

w Trzciance 

1 757 190,63 

6. Budowa placu w Łomnicy 59 887,20 

7. Budowa chodnika na ul. Broniewskiego w Trzciance 44 197,18 

8. Budowa chodnika w Smolarni  39 200,00 

9. Modernizacja budynku użyteczności publicznej (Warsztaty Terapii 

Zajęciowej) 

84 998,69 

10. Wkład pieniężny do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance na adaptację i modernizację 

budynku byłego internatu 

600 000,00 

11. Wykupy nieruchomości 225 084,50 

12. Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance 674 279,06 

13. Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Trzcianki 60 000,00 

14. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV 62 100,00 

15. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup 

pojazdu pożarniczego 

30 000,00 

16. Dotacja dla OSP Niekursko na zakup zbiornika wodnego 4 500,00 

17. Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Siedlisku z 

przeznaczeniem na przedszkole (projekt) 

24 000,00 

18. Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum 

Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska 

Miejskiego wraz z terenami przyległymi. 

11 754 449,99 

19. Wykończenie altany na placu zabaw w Siedlisku (fundusz sołectwa 12 897,79 
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Siedlisko) 

20. Budowa wiaty na placu zabaw w Pokrzywnie 22 710,06 

21. Projekt termomodernizacji i adaptacji mieszkania na żłobek w 

Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance 

19 000,00 

22. Utworzenie oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w 

Trzciance 

223 960,77 

23. Opracowanie projektu remontu pomieszczeń Gminnego Przedszkola 

Nr 4 na oddział żłobkowy w ramach Programu Maluch+ 

8 000,00 

24. Dotacje dla podmiotów uprawnionych na dofinansowanie wymiany 

kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

60 000,00 

25. Budowa oświetlenia na tzw. osiedlu Noblistów i ul. Kasprowicza 191 356,24 

26. Doświetlenie przejść dla pieszych 20 910,00 

27. Nabycie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Spółka z o.o. w 

Trzciance 

98 511,60 

28. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i 

Budowlanych Kombud sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance 

700 000,00 

29. Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej (zmiana dokumentacji projektowej) 

10 000,00 

30. Wykonanie zaplecza socjalnego (kuchnia, toaleta wraz z przyłączem 

wody i zbiornikiem bezodpływowym do sali wiejskiej w Wapniarni I 

41 172,38 

31. Zagospodarowanie skweru przy pomniku "Niepodległości"  20 000,00 

32. Trybuny rozkładane na stadion OSIR 21 490,56 

33.. Wyposażenie boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę i montaż ławek 

(fundusz sołectwa Stobno) 

17 993,42 

34. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Runowie 201 823,05 

oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w Trzciance 

35. Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance 599 986,80 

  

RAZEM:      19 857 129,70 

 

Największą część wydatków majątkowych wykorzystano na realizację Projektu 

„Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej 
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oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” (dział 

Polityka społeczna). Inwestycja wykonywana jest w trzech częściach: 

 

1) budowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Trzciance. Wykonawca - 

konsorcjum: Asta-Bud Sp. z o.o. oraz Marbud Marcin Wańkiewicz. Wartość kontraktu 

wynosi 10 405 992,54 zł a dofinansowanie zadania ze środków UE wynosi 

7 920 887,69 zł. Roboty budowlane rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. Umowny 

termin zakończenia robót - 15.08.2020 r. Zaawansowanie zadania na koniec 2019 

roku wyniosło 51,20 %, 

2) zagospodarowanie otoczenia CIS poprzez przebudowę Placu Pocztowego 

w Trzciance. Wykonawca - konsorcjum: Asta-Bud Sp. z o.o. oraz Marbud Marcin 

.Wańkiewicz. Wartość kontraktu wynosi 6 568 007,46 zł a dofinansowanie zadania ze 

środków UE – 2 028 724,00 zł. Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym 2019 roku. 

Umowny termin zakończenia robót - 15.08.2020 r. Zaawansowanie zadania na koniec 

2019 roku wyniosło 40,15 %, 

3) rozbudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingów w Trzciance. 

Wykonawca Baheco Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 3 099 600,00 zł 

a dofinansowanie zadania ze środków UE –1 212 146,27 zł. Roboty budowlane 

rozpoczęły się w marcu a zakończyły we wrześniu 2019 roku. W dniu 21.11.2019 r. 

Gmina Trzcianka dokonała odbioru robót oraz uzyskała pozwolenie na użytkowanie 

obiektu. 

 

Struktura wydatków majątkowych według działów budżetu, wykonanych w 2019 roku 
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Organizacja Urzędu Miejskiego Trzcianki 
 

Urząd Miejski Trzcianki jest jednostką organizacyjną gminy Trzcianka, stanowi aparat 

pomocniczy dla organów gminy, a w szczególności dla organu wykonawczego  

w realizowaniu zadań wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 

Zasady funkcjonowania urzędu oraz jego strukturę określa Regulamin organizacyjny Urzędu 

Miejskiego Trzcianki nadawany przez Burmistrza. 

W gminie Trzcianka, w 2019 roku, obowiązywał: 

1) Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Trzcianki nadany zarządzeniem 

Nr 183/18 z dnia 28 grudnia 2018r. ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem 

Burmistrza Trzcianki Nr 11/19 z dnia 28 stycznia 2019r.; 

2) Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Trzcianki Nr 64/19 z dnia 16 kwietnia 

2019r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Trzcianki Nr: 94/19                

z dnia 29 maja 2019r., 120/19 z dnia 29 lipca 2019r., 185/19 z dnia 23 grudnia 2019r. 

Z Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Trzcianki wynika, że wykonywanie zadań 

urzędu prowadzone było za pomocą referatów, komórek organizacyjnych oraz 

samodzielnych stanowisk, co przedstawia zamieszczona poniżej struktura organizacyjna 

Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

 

Struktura organizacyjna urzędu - stan na 1 stycznia 2019 roku 

II Zastępca Burmistrza

Referat Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa

i Ochorny Środowiska

I Zastępca Burmistrza

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu

Burmistrz Trzcianki

Skarbnik gminy

Referat Gospodarki Przestrzennej                             

i Infrastruktury Komunalnej

Referat Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich

Sekretarz gminy

Urząd Stanu Cywilnego

Referat

Budynków Komunalnych

Referat

Spraw Społecznych

Referat

Promocji, Kultury i Sportu
Radca prawny

Referat Finansowo-Budżetowy

Audytor wewnętrzny

Służba BHP

Straż Miejska

Stanowisko ds. organizacyjnych                                

oświaty

Pełnomocnik ds. 

informacji niejawnych
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Struktura organizacyjna urzędu - stan na 6 maja 2019 rok 

II Zastępca Burmistrza

Referat Gospodarki Komunalnej

I Zastępca Burmistrza

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu

Burmistrz Trzcianki

Skarbnik gminy

Referat                                

Planowania i Inwestycji

Referat Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich

Sekretarz gminy

Urząd Stanu 

Cywilnego

Referat

Edukacji, Kultury i Sportu

Referat

Spraw Społecznych
Radca prawny

Referat Finansowo-Budżetowy

Audytor wewnętrzny

Służba BHP

Straż Miejska

Referat Ochrony Środowiska                               

i Rozwoju Wsi

Pełnomocnik               

ds. informacji 

niejawnych

 

 

W 2019 roku, w Urzędzie Miejskim Trzcianki przeprowadzono 11 otwartych  

i konkurencyjnych naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska 

urzędnicze. Do pracy przyjęto łącznie 22 osoby, w tym: 5 osób w ramach robót publicznych,               

1 osobę po odbytym stażu (zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostą powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego) oraz 6 osób na zastępstwo pracowników podczas ich 

usprawiedliwionej nieobecności. 

 

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim Trzcianki w 2019 roku 

 Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Stan na 1 stycznia 2019 roku 

Pełnozatrudnieni 102 75 27 

Niepełnozatrudnieni 7 3 4 

Stan na 31 grudnia 2019 roku 

Pełnozatrudnieni 105 80 25 

Niepełnozatrudnieni 3 1 2 

 

W 2019 roku Burmistrz Trzcianki wydał 189 zarządzeń, natomiast Rada Miejska Trzcianki 

podjęła 160 uchwał. 
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Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzcianki 

 

 

Uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w podziale na obszary, których dotyczyły 

Obszar Liczba uchwał 

Organizacja Gminy i Urzędu Miejskiego 23 

Finanse 32 

Ochrona środowiska 18 

Zagospodarowanie przestrzenne 15 

Polityka społeczna 19 

Zarządzenie majątkiem 15 

Oświata 12 

Infrastruktura drogowa 8 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna 2 

Sport i turystyka 6 

Kultura i dziedzictwo narodowe 1 

Utrzymanie czystości i systemu odbioru 

odpadów 

9 

Suma: 160 

 

 

  

Obszar Liczba zarządzeń 

Organizacja gminy i Urzędu Miejskiego 45 

Finanse 46 

Zarządzenie majątkiem 30 

Oświata 30 

Pomoc społeczna 8 

Sport i turystyka 16 

Kultura i dziedzictwo narodowe 13 

Utrzymanie czystości i systemu odbioru 

odpadów 

1 

Suma: 189 
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Realizacja celów strategicznych i operacyjnych 
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Misja gminy Trzcianka 

 

„Wykreowanie prężnego ośrodka gospodarczego i turystycznego zapewniającego 

mieszkańcom odpowiednie warunki życia i zaspokajającego ich potrzeby na odpowiednio 

wysokim poziomie”. 

 

W celu urzeczywistnienia misji gminy, w najważniejszym dokumencie programowym- 

„Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030”, zostały sformułowane cele 

strategiczne i operacyjne wskazujące kierunki działania, które winny być rokrocznie 

realizowane – przebieg ich wdrażania w roku 2019 został poniżej opisany. 

 

 

Cel 1: Wysoki standard życia społeczności lokalnej 

 

1.1 Podniesienie poziomu oświaty i edukacji 

Gmina Trzcianka jest organem prowadzącym dla publicznych przedszkoli i szkół 

podstawowych. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności: zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów 

obiektów oraz zadań inwestycyjnych, zapewnienie obsługi administracyjnej  i finansowej oraz 

wyposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji programów nauczania 

i wychowania. 

 

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę Trzcianka: 

1) Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance, ul. Mickiewicza 49, 

2) Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance, ul. 27 Stycznia 90/92, 

3) Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance, os. Słowackiego 24A, 

4) Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance, ul. Broniewskiego 2A, 

5) Gminne Przedszkole w Białej, ul. Radolińska 9, 

6) Gminne Przedszkole w Siedlisku, Siedlisko 2, 

7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Słowackiego w Trzciance, ul. Staszica 6, 

8) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance, ul. Chopina 36, 

9) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Kopernika w Trzciance, ul. Broniewskiego 2, 

10) Szkoła Podstawowa im. ppor. A. Sofki w Białej, ul. Radolińska 9, 

11) Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łomnicy, Łomnica 7, 

12) Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Siedlisku, Siedlisko 160. 
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W poniższych tabelach wskazane są poziomy zatrudnienia, jak również koszty utrzymania 

poszczególnych placówek względem ilości uczniów uczęszczających do szkół. Wciąż wiele 

do zrobienia pozostaje w kwestii wyników edukacyjnych uczniów, gdyż jak wskazują 

przedstawione dane w większości przedmiotów średnie punktowe naszych uczniów są 

niższe niż w powiecie, województwie, czy kraju. Zaznaczyć należy, że rok 2019 był ostatnim, 

w którym odbywały się egzaminy gimnazjalne i pierwszym z egzaminami ósmoklasisty. 

 

 

Liczba uczniów, oddziałów, etatów nauczycieli oraz administracji i obsługi: 

Lp. Placówka Rok szkolny 2018/2019 
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1. GP Nr 1 120 5 10,74 9 1,42 0,32 0 20,5 

2. GP Nr 2 95 4 10,37 8 1,25 1,11 0 10,618 

3. GP Nr 3 135 6 12,69 10 1,27 1,42 0 13,196 

4. GP Nr 4 159 7 15,76 13 0,85 1,91 1 14,73 

5. GP Biała 56 3 5,44 4 0,22 1,22 0 4,833 

6. GP Siedlisko 70 4 7,3 5 1,46 0,84 1 5,269 

Razem przedszkola 635 29 62,3 49 6,47 6,82 2 69,146 

7. SP Nr 1 372 18 50,65 36 10,51 4,14 1 12,5 

8. SP Nr 2 814 37 102,09 79 16,6 6,49 1 26,826 

9. SP Nr 3 594 39 87,78 65 16,25 6,52 2 11 

10. SP Biała 108 8 16,62 11 2,12 3,5 1 4 

11. SP Łomnica 135 10 24,34 17 4,14 3,2 0 7,251 

12. SP Siedlisko 166 13 31,4 23 6,3 2,1 1 10,167 

Razem szkoły 2189 125 312,88 231 55,92 25,95 6 71,744 

 Ogółem 2824 154 375,18 280 62,39 32,77 8 140,9 
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Koszt utrzymania ucznia w placówkach prowadzonych przez gminę w 2019r. 

Lp. Placówka Średnioroczna 

liczba uczniów  

Budżet 2019 Rocznie Miesięcznie 

1. GP Nr 1 141,67 2 147 097,33 15 155,98 1 263,00 

2. GP Nr 2 94,67 1 400 379,75 14 792,74 1 232,73 

3. GP Nr 3 138,00 1 779 123,13 12 892,20 1 074,35 

4. GP Nr 4 147,67 1 940 998,69 13 144,46 1 095,37 

5. GP Biała 48,00 661 999,26 13 791,65 1 149,30 

6. GP Siedlisko 71,00 922 074,07 12 986,96 1 082,25 

7. SP Nr 1 349,00 3 788 684,98 10 855,83 904,65 

8. SP Nr 2 770,67 8 617 243,77 11 181,54 931,80 

9. SP Nr 3 612,00 6 692 597,67 10 935,62 911,30 

10. SP Biała 106,00 1 594 559,50 15 043,01 1 253,58 

11. SP Łomnica 130,67 2 126 295,15 16 272,67 1 356,06 

12. SP Siedlisko 155,00 2 919 465,28 18 35,26 1 569,60 

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach  

Nazwa szkoły / placówki 
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GP Nr 1 0 0 0 0 0 0 2 

GP Nr 2 0 0 2 0 0 1 2 

GP Nr 3 0 0 0 0 0 0 0 

GP w Siedlisku 0 0 0 0 1 0 0 

SP Nr 1  0 3 4 4 0 0 2 

SP Nr 2  1 2 4 8 2 1 6 

SP Nr 3 8 1 0 23 2 7 3 

SP w BIAŁEJ 0 0 0 4 0 0 0 

SP w ŁOMNICY 2 0 0 2 0 1 0 

SP w SIEDLISKU 0 0 0 2 0 1 0 

razem: 11 6 10 43 5 11 15 
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2019 r. 
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Kraj 59,00 63,00 49,00 43,00 68,00 53,00 51,00 43,00 

Wielkopolska 58,03 61,23 49,00 41,33 66,36 51,06 48,98 36,70 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 53,00 57,34 45,18 36,66 60,17 47,16 47,78 39,41 

Gmina Trzcianka 52,34 55,61 43,87 37,10 66,60 54,61 44,54 25,06 

SP Nr 1 54,84 58,09 46,43 40,28 71,33 52,75 40,55 x 

SP Nr 2 51,60 53,40 44,00 39,00 62,80 48,50 45,30 x 

SP w Siedlisku 49,48 49,00 35,93 22,30 45,08 20,50 48,64 16,08 

KSP w Trzciance 65,00 64,42 56,05 52,79 75,53 66,05 x x 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów w 2019 r. 

 

Stypendia socjalne 

Środki na stypendia socjalne i zasiłki szkolne pochodziły z dotacji celowej przyznanej gminie 

 w ramach rządowego programu stypendialnego oraz środków własnych z budżetu gminy. 
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Kraj 63% 45% 59% 42% 

Wielkopolska 61,04 43,07 56,28 37,37 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 58,18 38,57 48,57 36,73 

Gmina Trzcianka 58,68 39,06 51,98 30,86 

SP Nr 1 59,68 41,30 64,93 23,88 

SP Nr 2 58,80 38,40 46,40 x 

SP Nr 3 42,30 25,78 32,82 48,66 

SP w Białej 55,00 32,00 38,00 0,00 

SP w Łomnicy 60,00 31,00 36,80 34,50 

SP w Siedlisku 55,33 41,50 48,50 30,57 

KSP w Trzciance 76,00 61,29 81,81 x 

SP w Przyłękach 55,78 39,67 0,00 39,55 

SP w Rychliku 66,20 55,70 65,56 35,00 
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Łącznie na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w 2019 roku gmina Trzcianka przeznaczyła 

kwotę 182 437 zł, w tym 36 487 zł ze środków własnych. Ogółem stypendia socjalne 

otrzymało 233 uczniów, w wysokości 105,00 zł lub 118,00 zł miesięcznie, w zależności od 

wysokości dochodu w rodzinie. Ponadto 16 uczniów otrzymało jednorazowe zasiłki szkolne z 

powodu wydarzeń losowych, w wysokości po 496 zł – do września i 620,00 zł od 

października. 

 

Przewóz dzieci 

Przewóz uczniów do placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy 

Trzcianka, należy do zadań własnych gminy. W 2019r. usługa świadczona była przez 

przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na realizację dowozu 

uczniów do szkół i przedszkoli – „Usługi Transportowe  M. K. Krüger Justyna Winniczuk” 

oraz autobus szkolny, będący własnością gminy. Codziennie przewożono około 395 

uczniów. Obowiązkiem gminy jest również dowożenie uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie nauczania specjalnego do, wybranej przez rodziców, placówki. W 2019 roku 

uczniowie dowożeni byli do: przedszkola integracyjnego w Pile, do Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego w Gębicach, w Starej Łubiance. Wydatki na realizację zadania 

w 2019 roku wyniosły 466 282,26 zł. 

 

Młodociani pracownicy 

Zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe” gmina ma obowiązek dofinansowania pracodawcom  

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, po spełnieniu przez nich określonych                       

w przepisach warunków.  

W roku 2019 Burmistrz przyznał 18 pracodawcom dofinansowanie za wykształcenie 

25 młodocianych pracowników na kwotę łączną kwotę 189 365,67 zł. Środki na to zadanie 

pochodzą z Funduszu Pracy. 

 

Udział szkół i przedszkoli w projektach i programach 

W 2019roku placówki oświatowe w realizowały następujące projekty i  programy:                        

1) „Bezpieczna szkoła”, 

2) „Moje dane, moja sprawa”, 

3) „Owoce i warzywa w szkole”, 

4) „Mikołajkowe czytanie”, 

5) Programy profilaktyczne – „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Trzymaj formę”, „Spójrz inaczej” czy „Spójrz inaczej na agresję”, 

6) Program „Mega Misja”  i Program „#SuperKoderzy” prowadzony przez Fundację 

Orange, 
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7) udział w programie SKS – prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów  

w grupach 15. osobowych w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo 

Sportu,   a realizowanego za pośrednictwem Wojewódzkich Szkolnych Związków 

Sportowych, projekt realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych 

z niewielkim udziałem finansowym gminy, 

8) „Aktywna droga do szkoły”, 

9) „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, 

10) Projekt edukacyjny – „Lepsza szkoła”, 

11) ,,Ja w Internecie”, 

12)  e – Wielkopolska Szkoła Cyfrowa 2020, 

13) Tydzień bezpiecznego internetu  - „DZIAŁAJMY RAZEM”, 

 

Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

Uczniowie wszystkich szkół bardzo często biorą udział w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych i zawodach sportowych na różnych szczeblach. W gminie mamy finalistów 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z: biologii, geografii, historii i matematyki. 

Uczniowie corocznie odnoszą także sukcesy w konkursie matematycznym "Kangur" oraz 

licznych konkursach plastycznych, muzycznych oraz informatycznych. Szczegółowe 

informacje zawarte zostały w „Informacji o realizacji zadań oświatowych                                  

w 2019 roku” (www.bip.trzcianka.pl). 

 

Informacje o placówkach prowadzonych przez inne organy 

Gmina Trzcianka udziela dotacji szkołom, przedszkolom i punktom przedszkolnym 

prowadzonym przez inne podmioty. Szkoły podstawowe prowadzone przez inne organy 

miały status szkół publicznych, w związku z tym dotacja wynosiła średnią kwotę 

przeznaczoną w budżecie gminy Trzcianka na jednego ucznia. W przypadku wzrostu kosztu 

utrzymania ucznia w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę, automatycznie należy 

podwyższyć dotację na ucznia w szkołach prowadzonych przez inne organy. Stawka na 

jednego ucznia jest przeliczana wskaźnikiem korygującym, zgodnie z ustawą o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

Przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne otrzymują dotację zgodnie z uchwałą                          

Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla 

których gmina Trzcianka jest organem rejestrującym.  

W 2019 roku na terenie gminy Trzcianka działały również placówki prowadzone przez inne 

osoby prawne i fizyczne: 
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1) Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance, ul. Spokojna 1, 

prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką w Trzciance, 

2) Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku, Rychlik 16, prowadzona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, 

3) Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Przyłęki 38A, prowadzona przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi „Przyjaźń”, 

4) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Trzciance, z siedzibą w Trzciance,                                              

ul. Łomnicka 5, 

5) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” w Trzciance, z siedzibą w Trzciance,               

ul. Rzeczna 41, 

6) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Domek” w Trzciance, z siedzibą                     

w Trzciance, os. Stanisława Poniatowskiego 17a, 

7) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Trzciance, z siedzibą                                                   

w Trzciance, os. Joachima Lelewela 31.  

Dotacje w roku szkolnym 2018/2019 
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Katolicka Szkoła Podstawowa 1 515 184 465 741 1 130 303 200 201,75 x 

w tym uczniowie szkoły 

podstawowej 

 407 244 898 446 162 166,65 8 059,81 

Szkoła Podstawowa w Rychliku 1 316 282 507 872 1 119 749 113 178,26 x 

w tym uczniowie szkoły 

podstawowej 

 343 098 803 223 71 132,97 16 145,37 

Szkoła Podstawowa w 

Przyłękach 

813 060 300 751 673 230 61 100,74 x 

w tym uczniowie szkoły 

podstawowej 

 225 418 531 447 46 86,88 16 453,59 

Niepubliczne Przedszkole 

"Słoneczko" 

246 774 52 093 161 424 22 23,50 8 896,54 

PP "Educhatka" 293 574 96 435 234 538 19 55,30 17 419,63 

PP "Zaczarowany domek" 61 757 15 872 53 990 14 15,32 4 990,14 

PP "Chatka Puchatka" 89 428 25 705 74 663 22 24,9 4 562,18 

RAZEM  DOTACJE 4 336 059 1 46 4469 3 447 897 x x x 
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Żłobki i kluby malucha 

W 2019 roku na terenie gminy Trzcianka funkcjonowały dwa oddziały żłobkowe prowadzone 

przez gminę Trzcianka, tj.: oddział żłobkowy w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance oraz  

oddział żłobkowy w Przedszkolu Nr 4 otwarty,  w ramach programu „Maluch+” dla 12. dzieci                 

w wieku od roku do trzech lat. 

Ponadto w 2019 roku działały na terenie gminy:  

1) „Klub malucha – Zielone  Żabki”, zapewniający opiekę  dla 15 dzieci w wieku od roku 

do 3 lat prowadzony przez osobę fizyczną; 

2)  „EmiLudki” niepubliczny żłobek, który rozpoczął działalność w maju, zapewniający 

opiekę dla 24. dzieci,  

Gmina Trzcianka dofinansowywała działalność miejsc opieki na dzieckiem w wieku do lat 

trzech, udzielając dotacji w łącznej wysokości 350 zł miesięcznie na jedno dziecko.  

 

Udział w projektach i programach realizowanych ze środków zewnętrznych 

W 2019 roku gmina Trzcianka pozyskała środku finansowe z modułu 3 wieloletniego 

programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów 

prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania  

i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.  

Biorąc pod uwagę stan techniczny oraz ilość wydawanych posiłków do programu 

wytypowano dwie placówki: Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance 

oraz Szkołę Podstawową im. Miłośników Przyrody w Siedlisku. Po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku i przyznaniu dotacji celowej w wysokości po  80 000 zł na jedną stołówkę, 

przeprowadzono wymagane remonty na łączną kwotę 127 949,36 zł. W szkole w Siedlisku 

prace polegały na wymianie instalacji kanalizacyjnej, kafli podłogowych i wykonaniu innych 

drobnych prac. 

Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance przeprowadzono kapitalny remont 

pomieszczeń kuchni, wymieniono przewody elektryczne, instalację wodno-kanalizacyjną, 

położono kafle na ścianach i podłodze oraz  wymalowano zaplecze kuchni.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego uzyskano 

korzystną cenę na wyposażenie w meble i urządzenia kuchenne w wysokości 60 547,85 zł. 

Pozostałą kwotę – 12 830,90 zł. wykorzystano na zakup stolików i krzeseł do stołówek 

szkolnych. Ogółem koszt remontów i doposażenia stołówek szkolnych wyniósł 201 328,11 zł,  

w tym wkład własny gminy to 42 328,11 zł. 
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Współpraca szkół z instytucjami i stowarzyszeniami 

Szkoły podstawowe prowadzą ścisła współpracę z różnymi instytucjami: z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Sądem, Kuratorami, Miejsko-Gminnym  Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. Współpraca ta związana jest z zapewnieniem pomocy dzieciom i ich 

rodzinom. W celu poszerzenia oferty zajęć dla uczniów, organizacji różnych akcji np.: 

zbiórek, koncertów na rzecz chorych koleżanek i kolegów szkoły współpracują również ze 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami. 

 

1.2 Aktywne działanie na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców gminy  

W 2019 r. w gminie Trzcianka było zarejestrowanych 418 osób bezrobotnych, o 36 osób 

więcej niż w roku poprzednim. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w roku 2019 wyniósł 

2,9 %.  Przy tym w Urzędzie Pracy oczekiwało na zainteresowanych 296 ofert zatrudnienia. 

 

Gmina Trzcianka w porozumieniu ze Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim była 

organizatorem prac społecznie-użytecznych, w ramach których 10 osób zostało 

skierowanych do prac porządkowych na terenie sołectw. 

 

1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance  realizowane były dwa 

projekty współfinansowane z funduszy unijnych:  „Integracja i aktywizacja społeczno- 

zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka” oraz  „Niezależni i aktywni! Aktywizacja 

społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”. Łącznie w projektach udział wzięły 

174 osoby. W ramach projektów realizowane były warsztaty, kursy zawodowe i staże. 

Uczestnicy mogli skorzystać z doradztwa zawodowego, psychologicznego, podwyższyć 

swoje kwalifikacje zawodowe. 

W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała 

przeprowadzenie 3 programów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach Systemu 

Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Programy 

„Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” i „Unplugged”  to zbiór  scenariuszy zajęć do 

systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej. Stanowią profilaktykę 

dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. 

W zajęciach wzięło udział 1869 uczniów.  

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeprowadzono również inne 

działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych tj. pogadanki, warsztaty, 

szkolenia, „Bieg Trzeźwości” w których uczestniczyło ponad 650 osób, pozalekcyjne zajęcia 
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sportowe (1400 uczestników) oraz zajęcia edukacyjne  w świetlicach środowiskowych, które 

programem opiekuńczym objęły 150 dzieci. 

W Punkcie Pomocy Kryzysowej zatrudnieni specjaliści terapii uzależnień                                                                     

i współuzależnienia odbyli  łącznie – 1009 konsultacji indywidualnych, z   których  skorzystały  

274 osoby  z 220  rodzin. Konsultacje dla osób uzależnionych prowadzone były w formie 

sesji  indywidualnych, a dla osób współuzależnionych w formie sesji indywidualnych oraz 

zajęć grupowych raz w miesiącu przez 3 godziny. Raz  w miesiącu  odbywały   się   też  

dwugodzinne  spotkania w  grupie  wsparcia dla uzależnionych. 

Natomiast osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn 

wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione korzystały                                                                                

z niepieniężnej pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, świadczonych                                 

w miejscu zamieszkania. W 2019 roku usługami opiekuńczymi objęto 46 rodzin                                                          

i przeznaczono kwotę 396 637,37 zł.  

W celu zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży w 2019 roku 

asystenci rodziny objęli współpracą 35 rodzin zamieszkujących na terenie gminy. Ich 

głównym zadaniem było udzielanie wsparcia rodzinom w pokonywaniu trudności życiowych 

zwłaszcza dotyczących wychowania dzieci. 

W 2019 roku z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń 

pieniężnych i świadczeń w naturze skorzystało 1046 rodzin. 

 

Zasiłki wypłacone przez MGOPS w 2018 i 2019r. 

Rodzaj zasiłku Kwota świadczeń w 2018 r. Kwota świadczeń w 2019 r. 

Zasiłki stałe 1 017 388,62 zł 957 048,76 zł 

Zasiłki celowe i okresowe 1 123 806,33 zł 1 060 904,50 zł 

Odpłatność za Domy Pomocy 

Społecznej 

1 201 978,70 zł 1 450 688,64 zł 

Usługi opiekuńcze 360 561,87 zł 396 637,37 zł 

Wynagrodzenie opiekuna 

prawnego 

131 937,16 zł 135 711,72 zł 

Posiłek w szkole i w domu 1 181 599,01 zł 999 460,00 zł 

Pomoc materialna dla uczniów 200 992,67 zł 150 690,03 zł 

 

W 2019 roku gmina Trzcianka realizowała zadnia zlecone mające na celu wsparcie rodzin 

z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych 
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1.4 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej  

W ramach rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w 2019 roku wybudowano Otwarte Strefy 

Aktywności w Trzciance i w Runowie w wariancie rozszerzonym. Budowa Otwartych Stref 

Aktywności dofinansowana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Otwarte Strefy 

Aktywności składały się z 3 stref: siłowni plenerowych wyposażonych w 7 urządzeń 

dobranych w sposób pozwalający na rozwój jak największej liczby mięśni, stref relaksu 

wyposażonych  w 4 ławki, 1 kosz na śmieci, stojak na rowery i 2 urządzenia do gier 

edukacyjnych (szachy/warcaby i kółko/krzyżyk). Wybudowano także  place zabaw 

o charakterze sportowym wyposażone w 5 urządzeń o charakterze sprawnościowym, 

regulamin oraz ogrodzenie z furtką. Łączna wartość zadania 201 823,05 zł, w tym 

z dofinansowania 100 000,00 zł. 

 

Ścieżki rowerowe 

Trzcianka to wyjątkowe miejsce w skali kraju. Atutem gminy jest nieskażona natura. To tu 

znaleźć można czyste wody. Bogate w runo leśne lasy, piękne krajobrazy i świeże powietrze. 

Na turystów czekają liczne atrakcje w postaci tras spacerowych, ścieżek rowerowych oraz 

zabytków i miejsc owianych różnymi legendami. Przez Trzciankę przebiega Międzynarodowa 

Trasa Rowerowa Euro Route (R-1), Transwielkopolska Trasa Rowerowa – odcinek północny 

oraz szlaki – czerwony i niebieski. 

 

Obiekty sportowo-rekreacyjne: 

 Park 1 Maja -   zmodernizowany w 2014 roku teren w centrum miasta wraz z muszlą 

koncertową, widownią, siłownią zewnętrzną i miejscem do gry w szachy. 

 Hala Sportowo-Widowiskowa - sportowo-kulturalna siedziba, w której odbywają się 

jedne z największych imprez w powiecie. Hala jest miejscem, z którego korzystają 

mieszkańcy niezależnie od wieku - do południa hala oblegana jest przez szkoły, 

organizujące lekcje wychowania fizycznego,  po południu i wieczorami zajęcia 

organizują kluby sportowe i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, młodzieży, 

dorosłych oraz osób w podeszłym wieku.  Obiekt w pełni przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Kompleks boisk przy j. Sarcze – baza sportowa wyposażona w:  boisko trawiaste 

główne, boisko treningowe, stadion miejski, siłownię z zapleczem sanitarnym 

i szatniowym. Z kompleksu korzystają głównie piłkarze, ciężarowcy, kajakarze oraz 

osoby uprawiające lekką atletykę.  

 Boiska sportowe przy gminnych szkołach podstawowych - również przy szkołach 

znajdują się obiekty, z których korzystają kluby sportowe.  Największym z nich jest 

kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2, który powstał w 2018 roku, który 
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obejmuje: boisko do piłki nożnej, bieżnię lekkoatletyczną 250 m, rozbieżnię do skoku 

w dal, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, boisko do koszykówki oraz boisko do gry w pikę 

ręczną. Szkoła posiada dwie hale sportowe, na których rozgrywane są m.in. mecze 

III ligi kobiet w piłce siatkowej.  

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje Moje Boisko Orlik 2012, w którego skład 

wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. W 2019 roku od marca do 

połowy grudnia gmina zatrudniała dwóch animatorów sportu, którzy zajmowali się 

organizacją i prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży 

 i rodzin. Obiekt wyposażony jest  w niezbędny budynek sanitaro-szatniowy. Również                                 

na terenie SP Nr 1 znajduje się boisko do gry w piłkę plażową, skatepark oraz plac                                           

do kalisteniki. Podobne boisko, jak Orlik, funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3.  

 Kąpieliska – w 2019 roku w sezonie letnim w Trzciance funkcjonowały 3 kąpieliska, 

zabezpieczane przez ratowników WOPR. Nad jeziorem Sarcze znajdowały się dwa: 

kąpielisko Stara Plaża i kąpielisko Nowa Plaża; natomiast nad jeziorem Długie 

funkcjonowało kąpielisko Logo. 

 Trzcianecka Przystań Żeglarska i Centrum Wodne - przy jeziorze Sarcze znajduje                                      

się Trzcianecka Przystań Żeglarska, zarządzana w pełni przez gminę od 2019 roku. 

Na terenie obiektu organizowane są zajęcia i zawody dla dzieci i młodzieży, kursy 

i szkolenia dla osób dorosłych oraz spotkania i imprezy. Szczególną uwagą cieszą 

się półkolonie żeglarskie organizowane corocznie w sezonie wakacyjnym. Teren 

przystani, na podstawie umowy, można wynajmować również odpłatnie. Nieopodal 

przystani znajduje się centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego. 

Obiekt służy głównie do przechowywania sprzętu wodnego oraz sprzętu 

ratowniczego. Na początku każdego roku gmina prowadzi nieodpłatny nabór na 

podmioty korzystające z centrum i tak w 2019 roku z obiektu całorocznie korzystały 

3 podmioty, wynajmując hangary. 

 Park Ryb Słodkowodnych - dla turystów i mieszkańców, w obrębie tych obiektów, 

funkcjonuje całodobowy, bezpłatny i ogólnodostępny Park Ryb Słodkowodnych. 

Oświetlone, malownicze ścieżki pieszo-rowerowe wzbogacają makiety ryb, zwierząt 

leśnych oraz grzybów. Na terenie parku znajduje się także bezasekuracyjny park 

linowy. 

 Baza Noclegowa - obejmuje dwa hotele: Hotel „Ajaks” oraz Smolarnia 

Hotel&Restaurant. Turyści skorzystać mogą także z obiektów świadczących usługi 

hotelarskie, których w gminie jest aż 20 (w tym 2 zarejestrowane w 2019 roku). Dane 

kontaktowe, za zgodą właścicieli, zamieszczane są na stronie www.trzcianka.pl 
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Stypendia sportowe  

Gmina Trzcianka w roku 2019 wsparła rozwój sportu w formie stypendiów, przyznawanym 

zawodnikom prezentującym wysoki poziom sportowy, w łącznej wysokości 15 000 zł. Wielu                            

z nich osiąga wspaniałe wyniki na zawodach na poziomie rejonu, województwa, Polski, 

Europy czy nawet świata. Trzcianka może poszczycić się reprezentantami Wielkopolski oraz 

Kadry Narodowej. Wsparcie otrzymało łącznie 20 zawodników z 7 dyscyplin sportowych: 

judo, kajakarstwo, podnoszenie ciężarów, warcaby, piłka siatkowa, piłka noża i para-

kolarstwo oraz z 5 klubów sportowych: UKS COPAL, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, 

MKS Trzcianka KS Zero Załamki i MKS Lubuszanin Trzcianka.  

 

Znaczące wydarzenia sportowe 2019 roku: 

1) 23 luty 2019 r. - XVI Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, 

2) 24 luty 2019 r. -  Puchar Polski Judo w Trzciance, 

3) 11 maja 2019 r. - I Regaty o Puchar Burmistrza Trzcianki, 

4) 22 maja 2019 r . - Finał I etapu Bałtyk – Karkonosze Tour, 

5) 16 czerwca 2019 r. - Mini Mistrzostwa Świata U – 20, 

6) 10 sierpnia 2019 r. - II Wolf Race OCR, 

7) 24 września 2019 r. - 37. Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Tadeusza Zielińskiego i VI 

Hydro Tour w Trzciance, 

8) 17 października 2019 r. - IX Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda 

Dziedzica, 

9) 23 listopada 2019 r. - Międzynarodowy Puchar Polski Masters – memoriał Ryszarda 

Białczaka. 

 

Instytucje kultury  

Kultura upowszechniana jest przez: Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery 

Iłłakowiczówny w Trzciance, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka liczne 

stowarzyszenia oraz instytucję powiatową Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.  

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury – w jej skład wchodzi pięć działów: czytelnia, dział 

zbiorów specjalnych, oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych oraz dział 

animacji kultury. BPiCK posiada sześć filii na terenie całej gminy. Filie Biblioteki znajdują                                   

się w: Białej, Łomnicy, Niekursku, Nowej Wsi, Rychliku oraz Siedlisku. W Bibliotece działają 

różnego rodzaju kluby, m.in.: Dyskusyjny Klub Książki, Klub Czytających Rodzin, Junior 

English, Sztukamy – klub nie tylko literacki. BPiCK na swoim koncie ma liczne wyróżnienia 

i nagrody takie, jak: VI biblioteka w Polsce (i pierwsza w Wielkopolsce) w rankingu 

Rzeczpospolitej, Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce” 
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za upowszechnianie czytelnictwa i edukacji wśród społeczeństwa, Dyplom Ministra Kultury 

i Sztuki za zasługi  w upowszechnianiu książki i czytelnictwa.  

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej – powstało w 1924 roku. Gromadzi zbiory w działach: 

archeologicznym, historycznym, etnograficznym, numizmatycznym, sztuki i rzemiosła 

artystycznego oraz szkolnictwa. Do zadań Muzeum należy m.in.: zabezpieczenie 

i konserwacja muzealiów, katalogowanie i opracowanie materiałów dokumentacyjnych, 

organizacja  i prowadzenie badań, a także ekspedycje naukowe, organizacja wystaw stałych, 

czasowych oraz objazdowych. Jednym z zadań Muzeum jest również dbanie o zabytki 

i dziedzictwo narodowe.  

 

Wydarzenia kulturalne 2019 roku 

Za realizację większości zadań kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy 

Trzcianka odpowiada Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. Wydarzeniami kulturalnymi 

organizowanymi cyklicznie w roku 2019 były: 

1) Koncert z okazji Dnia Kobiet,  

2) Rocznica nadania Trzciance praw miejskich – Urodziny Miasta,  

3) O!PLA – Festiwal Polskiej Animacji,  

4) Majówka, 

5) Koncert z okazji Dnia Matki,  

6) Noc Świętojańska, 

7) Nadnoteckie Bel Canto, 

8) Wakacyjny Przegląd Horrorów „Wampiriada”, 

9) Dożynki Gminne, 

10) Noc Bibliotek, 

11) Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. A. Sulimy-Suryna, 

12) Rocznica Odzyskani Niepodległości, 

13) IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera, 

14) XXIV Wystawa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego PORTRET. 

BPiCK w 2019 roku przeznaczyło na powyższe wydarzenia blisko 400 tys. zł. 

Wiele działań kulturalnych prowadzi również Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. 

Do sztandarowych wydarzeń organizowanych w roku 2019 należały:  

1) Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 

2) Gra miejska z okazji nadania Trzciance Praw Miejskich, 

3) Warsztaty Wielkanocne, 

4) 95-lecie Muzeum połączone z Wieczorem w Muzeum, 

5) Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 

6) Światowy Dzień Sybiraka, 
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7) Andrzejkowe Czar - Mary dla mieszkańców, 

8) Rocznica Stanu Wojennego, 

9) Piknik Muzealny. 

Muzeum w 2019 roku na powyższe wydarzenia przeznaczyło około 25 000. zł.  

Ponadto, obie placówki prowadzą działalność wystawienniczą, poetycką, muzyczną 

i edukacyjną skupiając w swoich murach emerytów, seniorów i młodzież.  

 

Licznie działające na terenie miasta i gminy organizacje pozarządowe realizowały wiele 

działań kulturalnych, których zasięg wykracza poza granice powiatu czy województwa. Do 

spektakularnych wydarzeń należał festiwal „Beach Party”, organizowany przez 

Stowarzyszenie „Gramy z Sercem” na trzcianeckiej plaży jeziora Logo. „Beach Party”, to 

tysiące uśmiechniętych ludzi, muzyczne szaleństwo, szczytny cel oraz wiele atrakcji. 

Impreza z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2019 roku odbyła  

się już dziewiąta edycja festiwalu. Gmina Trzcianka przekazała na to wydarzenie 50 000 zł.  

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem był  festiwal „Trzciamajka” zorganizowany, po raz szósty, 

przez Stowarzyszenie T.A.D.E.K. „Trzciamajka” to także muzyczna  impreza plenerowa 

z dodatkowymi atrakcjami takimi, jak: mecz towarzyski, animacje dla dzieci, joga, czy koncert 

fortepianowy.  Gmina Trzcianka wsparła organizację kwotą 5 000 zł.  

Dużym zainteresowaniem cieszy się corocznie „Zlot zabytkowych samochodów”, który 

odbywa się podczas Dni Trzcianki w centrum miasta. Na pomoc w przygotowaniu 

wydarzenia gmina przeznaczyła 2 500 zł.  

 

Na terenach wiejskich mieszkańcy wraz z sołtysami i radami sołeckimi organizowali  festyny 

rodzinne i strażackie.  

 

W 2019 roku gmina Trzcianka przeprowadziła remont pomieszczeń w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance w celu przystosowania ich do działalności Klubu 

„Senior+”. W ramach tego zadania wyremontowano 6 pomieszczeń usytuowanych na 

kondygnacji podziemnej budynku. Łączna wartość robót budowlanych i wyposażenia to 

237 365,77 zł, w tym 150 000,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej udzielone w ramach programu resortowego „Senior+” edycja 2019. 

  

Inną inwestycją, lecz  skierowaną dla najmłodszych  mieszkańców gminy było utworzenie                                  

i wyposażenie oddziału żłobkowego w Gminnym Przedszkolu nr 4 w Trzciance.  Wykonano 

w tym celu adaptację mieszkania na oddział żłobkowy mogący przyjąć 12 dzieci. Zadanie 

wykonano w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
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lat 3 „Maluch+” edycja 2019.  Łączna wartość robót remontowo-budowlanych i wyposażenia 

to 363 378,51 zł,  w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej 232 895,62 zł. 

  

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Trzcianka 

W 2019 roku liczba mieszkań wchodząca w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmalała 

o 16 mieszkań o powierzchni 718 m2. W tym, w budynkach będących własnością gminy 

Trzcianka sprzedano 5 mieszkań o powierzchni 313 m2. Budynki, w których znajdowały się te 

lokale przeszły w zarząd nowo utworzonych wspólnot mieszkaniowych. Zarząd nad tymi 

budynkami zlecono Trzcianeckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Trzciance. 

Zmiany w strukturze zasobów komunalnych wg standardu wynikają głównie z dokonanej 

sprzedaży mieszkań. W 2019 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne więcej niż 2018 r. 

Zasób mieszkaniowy gminy Trzcianka 

Lp. Treść Rok 2018 Rok 2019 

szt. m2 szt. m2 

1. Budynki mieszkalne 

w tym: 

a) budynki będące własnością gminy 

b) budynki będące współwłasnością gminy 

121 

 

43 

 

78 

17 802 

 

7 620 

 

10 182* 

 

118 

 

40 

 

78 

17 084 

 

7 307 

 

9 777* 

 

2. Lokale mieszkalne komunalne 

w tym: 

a) w budynkach będących własnością gminy 

b) w budynkach będących współwłasnością 

gminy* 

317 

 

125 

 

192 

 

15 369 

 

6 112 

 

9 257 

301 

 

120 

 

181 

 

14 651 

 

5 799 

 

8 852 

3. Lokale socjalne 

w tym: 

a) w budynkach będących własnością gminy 

b) w budynkach będących współwłasnością 

gminy* 

 

73 

 

43 

 

30 

2 433 

 

1 508 

 

925 

73 

 

43 

 

30 

2 433 

 

1 508 

 

925 

4. Razem lokale mieszkalne komunalne i 

socjalne 

w tym: 

390 

 

168 

17 802 

 

7 620 

374 

 

163 

17 084 

 

7 307 
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a) w budynkach będących własnością gminy 

b) w budynkach będących współwłasnością 

gminy* 

 

 

222 

 

10 182 

 

211 

 

9 777 

* tylko lokale gminy 

 

Struktura zasobów komunalnych wg standardu w 2018 i 2019 roku 

Lp. Wyposażenie Liczba lokali Powierzchnia lokali [m2] 

2018 2019 2018 2019 

1. Instalacja wodna 390 374 17 802 17 084 

2. Instalacja kanalizacyjna 390 374 17 802 17 084 

3. Ubikacja 384 370 17 572 17 000 

4. Łazienka 248 250 12 340 12 424 

5. Centralne ogrzewanie 23 23 1 180 1 180 

6. Gaz sieciowy 18 18 998 998 

 

Wydatki remontowe i inwestycyjne w 2018 i 2019 roku 

Rok Remonty Inwestycje Razem 

2018 531 tys. zł * 44 tys. zł 575 tys. zł * 

2019 546 tys. zł 0 tys. zł 546 tys. zł 

* w tym 88 tys. zł koszt remontu przychodni lekarskiej w budynku Siedlisko 2 

 

1.5 Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 

Organizacje pozarządowe 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi stanowiła jeden z elementów rozwoju gminy 

Trzcianka i opierała się na zasadach: pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Prowadzona była  na podstawie   przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współpracy 

gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2019 r., przyjętego   do realizacji 

uchwałą Nr LIV/506/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r. 

Program współpracy stanowił ważny dokument programowy określający zakres, zasady 

i formy współdziałania samorządu gminy Trzcianka z sektorem pozarządowym. Współpraca  

z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Organizacje 
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mogły ubiegać się o sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz w trybie małych dotacji.  

Na realizację zadań publicznych w 2019 r. Burmistrz Trzcianki ogłosił otwarte konkursy ofert                          

na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki                                             

i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  oraz                     

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

W 2019 r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki, w trybie otwartych konkursów ofert, wpłynęło 

56 ofert realizacji zadań publicznych – 46 ofert na sport, 9 ofert na turystykę, 1 oferta na 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Na zadanie z zakresu ekologii nie 

wpłynęła żadna oferta. Burmistrz Trzcianki przyznał 42 dotacje. Podpisane zostały                                     

z organizacjami pozarządowymi 42  umowy, w tym: 36 umów na realizację zadań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 5 umów w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

oraz 1 umowa na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

 

Struktura finansowania zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 

Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby 

sportowe działające przy szkołach podstawowych 

27 000,00 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach 

sportowych w dyscyplinie piłka nożna 

230 000,00 

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach 

sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna 

175 000,00 

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych 

15 000,00 

Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 68 821,00 

RAZEM 515 821,00 

 

W 2019 roku gmina Trzcianka podpisała 36 umów z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań w zakresie sportu, całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 806.988,83 

zł, w tym: 

1) wartość przyznanych dotacji – 515 821,00 zł, 

2) wkład własny finansowy organizacji – 240 459,83 zł, 

3) wkład własny osobowy organizacji – 50 708,00 zł, 

 kwota wykorzystanych dotacji – 514 368,36 zł. 

Id: E3232C11-9E92-4041-A8DC-1EB2C31D645D. Podpisany Strona 44



45 
 

Kolejną sferą zadań publicznych wspieranych przez gminę Trzcianka była turystyka  

i krajoznawstwo. W 2019 r. podpisanych zostało 5 umów na realizację przedsięwzięć 

turystyczno-krajoznawczych i turystyczno-rekreacyjnych na kwotę 13 270zł. Przy czym 

całkowity koszt realizacji tych zadań wyniósł 44 588,00 zł, w tym: 

1) wkład własny finansowy organizacji – 30 836,00 zł, 

2) wkład własny osobowy organizacji – 480,00 zł, 

3) kwota wykorzystanych dotacji – 13 270,00 zł. 

 

Realizując założenia przyjęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2019 rok, Burmistrz Trzcianki, zarządzeniem Nr 7/19 z dnia                                                        

23 stycznia 2019 r., ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, do Urzędu Miejskiego 

Trzcianki wpłynęła jedna oferta, którą złożył Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela                                               

na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka za 38 tys. zł. 

 

Zgodnie z § 15 ust. 1 programu współpracy, gmina Trzcianka zlecała także realizację zadań 

publicznych w trybie małych dotacji. Uznając celowość realizacji zadań, Burmistrz Trzcianki 

podpisał 7 umów na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie artykułu        

19a na kwotę 35 tys. zł. 

 

Organizacje pozarządowe realizujące zadania w trybie pozakonkursowym: 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji 

Uczniowski Klub 

Sportowy KAJAK 

(COPAL) 

Organizacja zawodów sportowych 

o zasięgu ogólnopolskim 

10 000,00 

Młodzieżowa 

Organizacja 

Szkoleniowo-

Kulturalna „m.o.s.k.i.t.” 

Bielski Duathlon „Komarza Pieta” 1000,00 

Fundacja ONI IV Halowe Rozgrywki Sportowe dla 

Osób Niepełnosprawnych 

1500,00 

Fundacja ONI EKO Tydzień z WTZ-etem 4000,00 

Uczniowski Klub 

Sportowy COPAL 

Udział w zawodach sportowych  

o zasięgu międzynarodowym 

10 000,00 

Stowarzyszenie Klub 

TSD  

Wypoczynek dzieci i młodzieży  

z gminy Trzcianka 

6000,00 
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Uczniowski Klub 

Sportowy Błyskawica 

przy SP 2 

Wypoczynek dzieci i młodzieży  

z gminy Trzcianka 

2 500,00 

RAZEM 35 000,00 

 

Na realizację zadań publicznych w 2019 r. w trybie otwartych konkursów ofert  

oraz w trybie pozakonkursowym gmina Trzcianka przekazała  organizacjom pozarządowym 

kwotę 602 091,00 zł. 

Oprócz środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Gmina Trzcianka, jako członek wspierający, przekazała w 2019 r. składki 

członkowskie do czterech stowarzyszeń działających na terenie gminy Trzcianka tj. 15 000 zł 

dla Hospicjum Trzcianka, 1500 zł dla Stowarzyszenia Oświatowego Wspierającego Rozwój 

Dzieci i Młodzieży, 10 000 zł dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 5000 zł dla Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

 

Trzcianecka Karta Seniora 

Z myślą o trzcianeckich seniorach powyżej 60. roku życia uchwałą Nr VII/50/19 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019r. wprowadzono Trzcianecką Kartę Seniora, która 

jest ofertą zniżek lokalnych przedsiębiorców i instytucji kultury. W 2019 pozyskano 

22 partnerów i wydano 762 karty.  

 

Budżet Obywatelski  

Ważnym narzędziem w realizacji zadań publicznych oraz kreowaniu rozwoju lokalnego było 

wdrożenie w gminie Trzcianka w 2019r.  budżetu obywatelskiego. To instrument, który ma na 

celu zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji 

dotyczących społeczności lokalnej i wydatkowania środków publicznych. Mieszkańcy gminy 

Trzcianka po raz pierwszy mogli zdecydować o tym, jakie przedsięwzięcia znajdą się 

w budżecie gminy na 2020rok. 

Łącznie na pierwszą edycję budżetu obywatelskiego w Trzciance przeznaczono 321 770 zł                            

do podziału. Zgłoszone przez mieszkańców projekty były podzielone na projekty miejskie                                    

i wiejskie, na które przeznaczono po 50% ogólnej kwoty. Maksymalna kwota na jeden projekt 

wyniosła 80 442,50 zł. 

W ramach budżetu obywatelskiego wykorzystano takie narzędzia partycypacyjne, jak 

warsztaty z tworzenia projektów, a także punkty mobilne dla mieszkańców. 
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W terminie od 16 do 30 września 2019 r. trwało głosowanie na projekty mieszkańców, 

zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbywało się elektronicznie oraz na 

papierowych kartach do głosowania. 

Do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynęło w sumie 3546 głosów, w tym: 

1) ważnych – 2573 elektronicznie, 948 papierowo 

2) nieważnych – 25, w tym: 

a) 12 - brak podpisu, 

b) 9 - podwójnie oddany głos przez jedną osobę (elektronicznie i papierowo), 

c) 3 - po terminie, 

d) 1 - brak wskazania projektu. 

Ostatecznie, zgodnie z głosami mieszkańców, w projektach wiejskich do realizacji trafiły 

zadania pn. „Wymiana CO z kotłownią na pellet – sala wiejska w Białej” na kwotę 80 000,00 

zł, a także „Rowerem na koniec gminy – Siedlisko” na kwotę 60 000,00 zł. Z projektów 

miejskich do realizacji wybrano zadania pn.: „Uniwersalna scena teatralna – SP 3 

w Trzciance” na kwotę 78 381,85 zł, a także „Zagospodarowanie terenu turystycznego 

jeziora Logo” na kwotę 80 000,00 zł. 

 

1.6 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

W ramach działania realizowano przede wszystkim zadanie własne- prowadzenie 

Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują w 6 miejscowościach gminy: Trzciance, 

Niekursku, Białej, Siedlisku, Stobnie i Nowej Wsi. Przy czym Siedlisko i Biała należą do 

Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W roku 2019 wydatkowano na ten cel  

307 374,46 zł. Dodatkowe środki były skierowane na składkę do Stowarzyszenia Bezpieczna 

Gmina oraz turnieje i zawody sportowo-pożarnicze.  

W zakresie ratownictwa wodnego suma wydatków wyniosła 97 818,98 zł, na co złożyło się 

głównie zabezpieczenie kąpielisk o opiekę ratowniczą oraz bieżące wydatki związane 

z utrzymaniem plaż. 

System obsługi monitoringu wizyjnego szczególnie niebezpiecznych miejsc obejmował Park 

1 Maja oraz ul. Kościuszki. W trakcie roku uruchomiono również monitoring nowopowstałego 

Targowiska Miejskiego. 

Na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa nawiązana została ścisła współpraca między 

jednostkami bezpieczeństwa w gminie i w regionie. We współpracy z Komendą Główną 

Policji i Komisariatem Policji w Trzciance nasza gmina została wzbogacona o 2 samochody 

policyjne. Składka gminy wyniosła przeszło 62 tys. zł. Kolejnych 30 tys. zł zostało 

przekazanych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej celem zakupienia 

małego samochodu operacyjnego do Komendy. Dzięki temu dofinansowaniu na potrzeby 

OSP Trzcianka został przeznaczony samochód z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP 
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Trzcianka. Istotną w tym zakresie była również pisemna deklaracja Burmistrza Trzcianki  

woli zabezpieczenia środków na zakup średniego wozu bojowego do OSP Biała 

w przypadku możliwości pozyskania 50% finansowania ze źródeł zewnętrznych.  
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Cel 2: Zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem 

rozwoju turystyki i kultury 

 

2.1 Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod koniec 2019 r. działało 1532 przedsiębiorców, których główna siedziba 

znajdowała się na terenie gminy Trzcianka. W 2019 roku w gminie zarejestrowano 133 

nowych przedsiębiorców, natomiast 111 zakończyło działalność. Dla porównania w 2018 

roku zarejestrowano 143 nowych przedsiębiorców, a 121 zakończyło swoją działalność. 

 

Rejestracje i zakończenia działalności gospodarczej w latach 2018-2019 

 

W 2019 roku w Urzędzie Miejskim Trzcianki przetworzono 1032 wnioski w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rok wcześniej było ich 934. Struktura 

wniosków złożonych w 2019 roku: 

1) 515 zmiany we wpisie,   

2) 185 założenie działalności gospodarczej,  

3) 153 zawieszenie działalności,  

4) 113 zakończenie działalności,  

5) 66 wznowienia działalności. 
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W 2019 r. w gminie Trzcianka 64% przedsiębiorców stanowią mężczyźni, natomiast 36% 

kobiety.  

 

Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej  

W ubiegłym roku najwięcej przedsiębiorców z terenu gminy Trzcianka zajmowało się 

handlem, który jako sekcja PKD obejmuje zarówno handel hurtowy, detaliczny jak i naprawę 

pojazdów samochodowych. Drugą najbardziej popularną sekcją było budownictwo, a trzecią 

przetwórstwo przemysłowe. 

 

Rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej w gminie 

 

2.2 Wielofunkcyjny rozwój wsi 

Burmistrz Trzcianki 21 lutego 2019 roku powołał Fundację sołecką                                                                                        

z siedzibą w Trzciance. Terenem działania Fundacji jest obszar wszystkich sołectw gminy 

Trzcianka, a także obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

Celem powołania Fundacji jest chęć wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego 

obszarów wiejskich gminy Trzcianka, począwszy od ochrony środowiska naturalnego, 

rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększania konkurencyjności lokalnej gospodarki, 

w szczególności sektora rolnictwa, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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W 2019r. mieszkańcy sołectw wykazali się dużą aktywnością biorąc udział w różnego 

rodzaju konkursach: 

Sołectwo Biała:  

1) ,,Piękna Wieś”– 500 zł, 

2) ,,Wieniec Dożynkowy ‘’, 

3) Budżet Obywatelski – I miejsce w wyniku głosowania, kwota 80 000, 

4) ,,Świąteczny czas” – I miejsce 3000zl. 

Sołectwo Biernatowo: 

1) ,,Piękna Wieś ”I miejsce - 6000zł, 

2) ,,Wieniec Dożynkowy”. 

Sołectwo Górnica : 

1) ,,Piękna Wieś” - 500 zł. 

Sołectwo Łomnica : 

1) ,,Aktywna Wieś” – 2000zł, 

2) ,,Wieniec Dożynkowy”.  

Sołectwo Niekursko : 

1) ,,Aktywna Wieś” – OSP Niekursko – 700 zł, 

2) ,,Piękna Wieś” – II miejsce – 4000 zł, 

3) ,,Wieniec Dożynkowy” – II miejsce, 

4) ,,Świąteczny czas” III miejsce– 1000zł,  

5) ,,Jeden dzień w sołectwie – przyroda, tradycja, kultura” – konkurs finansowany ze 

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. – 1000zł.  

Sołectwo Przyłęki : 

1) ,,Piękna Wieś” III miejsce – 3000zł, 

2) ,,Wieniec Dożynkowy”. 

Sołectwo Pokrzywno: 

1) ,,Piękna Wieś” – III miejsce 2500zł. 

Sołectwo Radolin: 

1) ,,Aktywni mieszkańcy” – konkurs orgaznizowany przez Czarnkowsko- Trzcianecką 

Lokalną Grupę Działania – 1000zł, 

2) ,,Piękna Wieś” – III miejsce -3000zł. 

Sołectwo Runowo: 

1) ,,Aktywna wieś” – 700 zł, 

2) ,, Wieniec dożynkowy”.  

Sołectwo Rychlik: 

1) ,,Wieniec dożynkowy” – III miejsce,  

2) ,,Fundusz sołecki –najlepsza inicjatywa’ – I miejsce w województwie (4300 zł),  
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3) Plebiscyt Głosu Wielkopolskiego - ,,Sołectwo Roku 2019” I miejsce w powiecie, 

III miejsce w województwie (1000zł), 

4) ,,Aktywna wieś” – 2600 zł, 

5) Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje Wielkopolska Wieś, konkurs organizowany 

przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu (zrealizowany na kwotę 43 210,03 zł, w tym 

22 895 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego; 18 815,03 zł z budżetu Gminy 

Trzcianka, 1500 fundusz sołecki, 9 900 zł praca własna sołectwa). 

Sołectwo Siedlisko: 

1) ,,Piękna Wieś” – 500 zł,  

2) ,,Wieniec Dożynkowy” – I miejsce, 

3) ,,Aktywni mieszkańcy” -konkurs orgaznizowany przez Czarnkowsko- Trzcianecką 

Lokalną Grupę Działania – 1000zł, 

4) Wielkopolska Wiara –konkurs organizowany przez Centrum PISOP – 4700zł, 

5) ,, Świąteczny czas” II miejsce- 2000zł. 

Sołectwo Smolarnia: 

1) ,, Piękna Wieś” – 500zł. 

Sołectwo Stobno: 

1) ,,Piękna Wieś” - I miejsce 7000zł.  

Sołectwo Straduń: 

1) ,,Piękna Wieś” – 500 zł. 

Sołectwo Wrząca: 

1) ,, Piękna Wieś” II miejsce – 3500zł.  

 

Realizacja funduszu sołeckiego 

Fundusz sołecki to kolejna forma udziału mieszkańców w realizowaniu zadań publicznych. 

Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na 

wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie musi dotyczyć zadania realizowanego na 

obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:  

1) służyć poprawie życia mieszkańców,  

2) należeć do zadań własnych gminy,  

3) być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Sołtysi wszystkich miejscowości gminy Trzcianka, w terminie do 31 lipca 2018r. 

poinformowani zostali przez Burmistrza Trzcianki o wysokości środków przypadających 

danemu sołectwu  w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. Z propozycjami podziału 

środków występowały uprawnione podmioty tj.: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa, a ostateczne decyzje podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez 
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zebrania wiejskie wnioski przedłożyli sołtysi Burmistrzowi w ustawowym terminie 

tj. do 30 września 2018 r.  

 

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Lp. Sołectwo Plan na 2019 r. Wykonanie % 

1 Biała 39 613,46 39 285,73 99,17% 

2 Biernatowo 16 637,65 16 526,69 99,33% 

3 Górnica 13 666,64 13 331,02 97,54% 

4 Łomnica 22 777,74 22 048,25 96,80% 

5 Niekursko 23 886,92 21 816,17 91,33% 

6 Nowa Wieś 24 362,28 23 923,62 98,20% 

7 Pokrzywno 19 846,34 19 457,21 98,04% 

8 Przyłęki 20 123,64 20 104,04 99,90% 

9 Radolin 23 609,62 23 289,46 98,64% 

10 Runowo 21 589,34 20 179,1 93,47% 

11 Rychlik 23 490,78 23 317,26 99,26% 

12 Sarcz 13 112,06 12 941,63 98,70% 

13 Siedlisko 39 613,46 39 034,6 98,54% 

14 Smolarnia 11 844,42 11 844,42 100,00% 

15 Stobno 33 750,67 32 568,15 96,50% 

16 Straduń 22 183,54  21 938,2 98,89% 

17 Teresin 13 270,51 13 143,92 99,05% 

18 Wapniarnia Pierwsza 11 765,20 11 581,15 98,44% 

19 Wapniarnia Trzecia 12 557,47 12 487,79 99,45% 

20 Wrząca 13 983,55 13 076,93 93,52% 

  Ogółem 421 685,29 411 895,34 97,68% 

 

 

2.3 Wspieranie rozwoju turystyki i ochrona obiektów zabytkowych 

W gminie Trzcianka do najciekawszych zabytków architektonicznych należą:  

1) neobarokowy Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

2) „Burmistrzówka” – obiekt należący do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 

3) budynek Poczty w Trzciance,  

4) budynek Urzędu Miejskiego,  

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,  

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
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7) budynek obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica, 

8) Katolicka Szkoła Podstawowa, 

9) Sąd Rejonowy, 

10) Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 

11) kamienica przy Placu Pocztowym, 

12) Zespół Szkół Technicznych, 

13) Zespół Kamienic przy ul. Kościuszki, 

14) późno klasycystyczny budynek Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka. 

W ubiegłym roku kontynuowano remont Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Białej. 

 

2.4 Stworzenie nowoczesnego i aktywnego programu promocji  gminy  

 

Nowa identyfikacja gminy 

Rozpoczęto proces zmiany wizerunku gminy w oparciu o nowy system identyfikacji 

wizualnej. Przeprowadzono w tym celu postępowanie konkursowe i wyłoniono podmiot 

opracowujący SIW dla gminy Trzcianka. Zadanie obejmuje również wypracowanie nowego 

hasła promocyjnego dla gminy. Całość realizacji zadania zakończy się i będzie wdrażana od 

2020 roku. 

 

Warsztaty z wdrażania i aktualizacji strategii rozwoju 

Przy współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich odbyły się w Urzędzie Miejskim 

Trzcianki warsztaty z tworzenia i aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki nim urzędnicy oraz 

mieszkańcy (liderzy opinii) zostało wyposażonych w wiedzę i narzędzia, które pozwolą na 

przeprowadzenie procesu aktualizacji strategii rozwoju, w tym przygotowanie części 

dotyczącej promocji gminy. 

  

Wyróżnienia i nagrody 

Zarówno trzcianeckie instytucje, jak i samorząd w roku 2019 były zauważone na arenie 

ogólnopolskiej otrzymując znaczące nagrody i wyróżnienia:  

1) Ranking Bibliotek 2019 – w listopadzie Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury                                     

im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance zajęła szóste miejsce w Polsce i pierwsze 

miejsce w Wielkopolsce w rankingu najlepszych bibliotek, organizowanym przez 

dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Książki, 

2) Izabella 2018 – w maju przekazano wyróżnienie dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej                               

im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku 

 w Wielkopolsce w kategorii: Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, Inwestycje                             

Id: E3232C11-9E92-4041-A8DC-1EB2C31D645D. Podpisany Strona 54



55 
 

za zorganizowane spotkanie „ Poszukiwanie zabytków w Polsce. Fakty i mity                                            

w praktyce”, 

3) filmy promocyjne Trzcianki na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych -  

w dniach 27 i 28 września 2019 roku w Poznaniu (Collegium Da Vinci) odbył się 

jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu 

Agendy 2030, CSR i zrównoważonego rozwoju − IV Festiwal Filmów 

Odpowiedzialnych „17 Celów”. Wśród wyświetlanych filmów promocyjnych znalazły 

się aż dwa dotyczące Trzcianki, 

4) we wrześniu, gmina Trzcianka byłą promowana podczas Międzynarodowych Targów 

Rowerowych Kielce BIKE-EXPO. Wszystko to dzięki zaproszeniu od Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 

Gmina Przyjazna Rowerzystom. 

 

Współpraca z miastami partnerskimi  

Gmina Trzcianka współpracuje z pięcioma miastami partnerskimi. Celem współpracy                                     

jest rozwijanie stosunków przyjacielskich oraz utrzymywanie trwałej przyjaźni. W roku 2019 

odbyło się kilka spotkań i wymian, które pozwoliły dokonać wymiany poglądów 

i doświadczeń: 

1) 6-8 czerwca – wizyta delegacji złożonej z reprezentantów Urzędu Miejskiego 

Trzcianki oraz przedstawicieli straży pożarnej w niemieckim Husum, 

2) 18 czerwca – wizyta młodzieży szkolnej z niemieckiego Lehrte w Urzędzie Miejskim 

Trzcianki, 

3) 9-16 lipca – wizyta w Trzciance przedstawicieli rady angielskiego Berwick Upon 

Tweed - Hazel Bettison i Ivor Dixon, 

4) 27-30 września – wizyta delegacji gminy Trzcianka w niemieckim Lehrte podczas 

 „Dnia Regionu” i 30 lat współpracy pomiędzy miastem Staßfurt a Lehrte. 
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Cel 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej 

 

3.1 Sprawny, bezpieczny i funkcjonalny system komunikacyjny w gminie 

 

Na terenie gminy Trzcianka występują 3 kategorie dróg publicznych – wojewódzkie, 

powiatowe 

i gminne. Przeszło 55 km (46 %) dróg publicznych gminnych ma nawierzchnię gruntową. 

Tylko 38 % dróg gminnych ma nawierzchnię bardzo dobrą i dobrą. 

 

Długość w km oraz udział w strukturze dróg publicznych poszczególnych kategorii 

 

 

Podział gminnych dróg publicznych ze względu na rodzaj nawierzchni 
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. . 

Podział dróg ze względu na ich stan 

 

 

Mając na uwadze znaczenie i jakość dróg w aspekcie społecznym i gospodarczym, 

w październiku 2019 roku Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej Trzcianki przyjęła 

harmonogram inwestycyjno-remontowy dróg gminnych na terenie Trzcianki. 

 

Harmonogram budowy dróg osiedlowych 
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Wydatki majątkowe na drogi wyniosły 4 024 694,76 zł i były prawie dwukrotnie wyższe niż 

w roku poprzednim. Wydatki inwestycyjne na drogi stanowiły przeszło 20% wydatków 

majątkowych ogółem. Wskaźnik ten był o prawie 4,5 p.p. niższy, niż w roku 2018.   

 

Wydatki majątkowe na drogi w latach 2011-2019 [w tys. zł] 

 

 

 

Udział wydatków majątkowych na drogi w wydatkach majątkowych ogółem 2011-2019 
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Wykonane zadania inwestycyjne „drogowe” 

 

 

Część drogowych zadań inwestycyjnych zrealizowano przy udziale środków z dotacji: 

1) budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki – dofinansowanie 

z WRPO2014+ wyniosło wg umowy 652 785,11 zł, 

2) budowa drogi ze Stradunia do Smolarni – dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych wyniosło 621 159,00 zł, 

3) budowa chodnika na ul. Broniewskiego – dofinansowanie firmy DINO wyniosło 

30 896,00 zł. 

Udział kwot pochodzących ze źródeł zewnętrznych w drogowych wydatkach inwestycyjnych 

wyniósł łącznie 32,4 %. 

Kwota 30 000 zł stanowiła pomoc finansową gminy dla Powiatu na wspólną realizację 

chodnika w Teresinie – w równych udziałach. 

Znacząco niższa, niż w 2018 roku, ale zdecydowanie wyższa, niż w latach wcześniejszych, 

była kwota wydatków bieżących na utrzymanie dróg. W 2019 roku Gmina wydała na ten cel 

1 304 595,72 zł.  
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Wydatki bieżące na drogi w latach 2011-2019 [w tys. zł] 

 

Największy udział w wydatkach bieżących ma profilowanie i remonty bieżące dróg. Drugi rok 

z rzędu znaczące kwoty wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji technicznej                                      

i kosztowej: 

1) drogi łączącej ul. Żeromskiego z ul. Parkową (przez teren Kombudu i TTBS, 

ul. Rzemieślniczą i ul. Dąbrówki); 

2) drogi łączącej ul. Witosa z ul. Gorzowską na os. Poniatowskiego; 

3) ulicy Krętej. 

Prace te stanowią etap przygotowawczy do złożenia wniosków o dofinansowanie budowy 

z Funduszu Dróg Samorządowych. Z kolei na remonty bieżące dróg w Stobnie, Nowej Wsi 

i Biernatowie uzyskano w 2019 roku pomoc finansową z Nadleśnictw: Zdrojowa Góra - 

50 000 zł; Trzcianka - 35 000 zł oraz Krzyż - 25 000 zł. 

 

Struktura wydatków bieżących na utrzymanie dróg w 2019 roku [tys. zł] 
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3.2.Nowoczesna infrastruktura techniczna i ochrona środowiska 

Zadaniami związanymi ze świadczeniem usług wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie 

gminy Trzcianka zajmuje się Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. (ZIK). 

ZIK jest spółką komunalną – jedynym udziałowcem jest gmina Trzcianka, nadzór nad jej 

działalnością poprzez radę nadzorczą i jednoosobowe zgromadzenie wspólników sprawuje 

Burmistrz, dlatego też stanowi formę realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki 

wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zadania w obszarze gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Trzcianka osiągnęły 

wysoki  poziom. 

 

Porównanie parametrów określających stan gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej 

 Trzcianka Powiat Województwo 

Mieszkańcy korzystający z sieci wodociągowej 

w ogólnej liczbie mieszkańców (%) 

93,7 91,7 96,6 

Mieszkańcy korzystający z sieci kanalizacyjnej  

w ogólnej liczbie mieszkańców (%) 

76,7 61,7 72,1 

 

Realizowana przez ZIK inwestycje stanowią odzwierciedlenie przedsięwzięć zapisanych 

w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 (WPI ZIK). Dokument został przyjęty przez Radę Miejską 

Trzcianki uchwałą Nr XLV/408/18 na sesji w dniu 28 lutego 2018 roku. 

Wszystkie zaplanowane w WPI ZIK na 2019 rok zadania inwestycyjno-modernizacyjne 

zostały wykonane. ZIK poniósł nakłady inwestycyjne oraz remontowe na łączną kwotę 

1 379 163 zł, z tego 1 310 491 zł na nakłady inwestycyjne, 68 672 zł na remonty w środkach 

trwałych. 

 

Zestawienia najważniejszych zadań inwestycyjnych wykonanych przez ZIK w 2019 roku. 

Zadanie 
 

Nakłady 

[tys. zł] 

 

Budowa sieci wodociągowej na ul. Imbirowej 40,6 

Budowa sieci wodociągowej na ul. Reymonta 23,9 

Budowa sieci wodociągowej w Sarczu 250,4 

Budowa sieci wodociągowej na os. Poniatowskiego - łącznik 36,0 

Przejęcie sieci wodociągowych 8,1 
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Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Poniatowskiego 687,0 

Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Poniatowskiego - łącznik 104,1 

 

Łączna długość wybudowanych sieci wyniosła: 

1. 1,6 km - sieci wodociągowe, 

2. 1,8 km - sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Na koniec 2019 roku łączne długości sieci w gminie Trzcianka wyniosły: 

1. 205 406 mb- sieć wodociągowa, 

2. 87 204 mb- sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZIK, 

na terenie Gminy zatwierdziła dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Bydgoszczy. W 2019 roku obowiązywały następujące stawki: 

 

Stawki taryf za m3 wody i ścieków w gminie Trzcianka oraz średnie ceny zatwierdzonymi 

przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy (ceny brutto). 

 Ceny zatwierdzone przez dyrektora RZGW w Bydgoszczy 

01.01 – 

11.06.2019 

12.06 – 

31.12,.2019 

średnie 

Woda (zł / m3) 4,03 4,07 3,834 

Ścieki (zł / m3) 6,99 7,14 8,100 

 

W 2019 roku sprzedaż wody wyniosła przeszło 925 tys. m3 i była o przeszło 2 % większa niż 

w roku poprzednim. W przypadku ścieków było to, odpowiednio 691 tys. m3 i prawie 4 %. 

Sprzedaż wody i ścieków w latach 2018-2019 
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3.3.Rozwój i poprawa stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

W 2019 roku zrealizowano jeden z większych projektów turystycznych pod względem 

infrastrukturalnym – kosztem 600 tys. zł wybudowano pomosty pływające nad jeziorem 

Sarcze. Zadanie, jak już wspomniano, było realizowane dzięki środkom pochodzących 

z Nadnoteckiej Grupy Rybackiej (250 tys. zł dofinansowania). Wjazd na pomosty jest 

możliwy również dla osób niepełnosprawnych i wózków. 

Projektem dwuletnim jest natomiast budowa ścieżki rowerowej ze Smolarni do Trzcianki, 

której koszt wynosi nieco ponad 1,4 mln zł, przy czym 85% środków to dofinansowanie 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu powstanie (oddanie 

do użytku w 2020 roku) 5,6 km ścieżki o nawierzchni naturalnej łączącej Trzciankę ze 

Smolarnią oraz wymienione zostały (już w 2019 roku) 32 oprawy świetlne na lampach wzdłuż 

miejskiej części ścieżki na nowoczesne lampy LED. 

Istotnym faktem było powtórne przejęcie zarządzania Harcerskim Ośrodkiem Wodnym 

(obecnie Trzcianecka Przystań Żeglarska) przez gminę Trzcianka, co pozwoliło na 

zabezpieczenie właściwego stanu obiektu i w dalszej perspektywie jego rozwój z korzyścią 

dla wszystkich zainteresowanych żeglarstwem mieszkańców. 

Natomiast podjęte działania związane z planowaniem przestrzennym pozwolą na 

ukierunkowanie i umożliwienie właściwego rozwoju terenów nad jeziorami. Zakład Inżynierii 

Komunalnej przygotował wniosek o przyznanie umarzalnej pożyczki na inwestycję 

dotyczącą skanalizowania ul. Za Jeziorem, która przyczyni się do zabezpieczenia terenu 

przez katastrofą ekologiczną, a także umożliwi dynamiczny rozwój usług turystycznych 

z północnej strony jeziora Sarcze.  

Przygotowano i zaplanowano również realizację kilku projektów turystycznych już na rok 

2020 m.in.: tarasy Noteci oraz miękki projekt promocji turystycznej obszaru NGR.  

 

3.4. Zapewnienie i utrwalenie ładu przestrzennego 

W „Raporcie o stanie Gminy Trzcianka w 2018 roku” został sformułowany następujący 

wniosek: „W kontekście ładu przestrzennego, największym wyzwaniem w Gminie Trzcianka 

w najbliższym czasie stanie się proces zwiększania udziału powierzchni pokrytej 

miejscowymi planami zagospodarowania.” 

W 2019 roku podjęte zostały działania zmierzające do poprawy sytuacji Gminy w sferze 

planowania przestrzennego. W Referacie Planowania i Inwestycji utworzony został 

dodatkowy etat dla pracownika zajmującego się koordynacją procedur związanych 

z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Nastąpił wzrost wydatków budżetowych na planowanie przestrzenne. Jak wynika 

z załączonego wykresu wydatki mają wzrostowy trend, w 2019 roku wyniosły 164,7 tys. zł 

i były najwyższe w okresie ostatnich 9 lat. 
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W 2019 roku Rada Miejska Trzcianki podjęła 6 uchwał o przystąpieniu do opracowywania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym samym okresie radni 

przyjęli 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Stale wzrasta 

powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami. W roku 2019 nastąpił przyrost o kolejne 

250,3 ha.  

 

 

 

Liczba przystąpień do opracowania mpzp w latach 2011-2019 
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Innymi narzędziami prowadzenia polityki przestrzennej gminy są decyzje o warunkach 

zabudowy (wz) oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (icp). W 2019 roku 

wydano 84 decyzje wz obejmujące obszar 98 ha oraz 28 icp na obszarze 2.887 ha. Wśród 

decyzji wz najwięcej wydano na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w przypadku icp 

na przebudową linii energetycznych. 

 

Ilość wydanych w latach 2018 – 2019 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz powierzchnia terenów objętych tymi decyzjami. 
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Rodzaj wydanych decyzji wz i icp 

 

 

Gmina Trzcianka posiada dość specyficzną strukturę użytków gruntowych – z 37 398 ha 

ogólnej powierzchni aż 18 270 ha stanowią lasy, co stanowi 48,9 %. Pozostała część gminy 

(19 128 ha) sukcesywnie pokrywana jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Obecnie w gminie mamy 78 obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają obszar 2 358,9 ha, co stanowi 12,5% 

powierzchni gminy (nie włączając obszarów lasów) oraz 6,3% ogólnej powierzchni. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wszystkie 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa 

i graficzna) a także podstawowe informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy 

i decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego opublikowane są na stronie 

www.trzcianka.mapa-net 

 

Cel 4: Ochrona  i zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego 

 

4.1 Ekologiczne gospodarstwa rolne 

W 2019 roku gmina Trzcianka współpracowała z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie 

szacowania zakresu wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz 

nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, 

obsunięcie się ziemi lub lawin. Wnioski złożone zostały przez niespełna 400 rolników. 
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4.2 Troska o stan środowiska przyrodniczego w gminie 

W gminie Trzcianka na chwilę obecną mamy 135 drzew, które stanowią pomniki przyrody, 

w tym: 18 pomników to grupy drzew (88 szt. drzew) natomiast 47 szt. to drzewa pojedyncze. 

W 2019 r. podjęto 13 uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,  łącznie dla 15 szt. 

drzew, w tym 2 pomniki przyrody to grupy drzew. Najczęstszym gatunkiem drzewa 

pomnikowego jest dąb. Najwięcej pomników przyrody znajduje się w miejscowości Dłużewo. 

Ponadto na terenie gminy (Leśnictwo Radosiew) znajduje się głaz narzutowy uznany za 

pomnik przyrody. 

W Gminie Trzcianka jest również 9 uchwalonych użytków ekologicznych: Bobrowe Bagienko, 

Ginterowo, Nad Bukówką, Szuwar Łomnicki, Szuwar przy Bruku, Szuwar Straduński, Szuwar 

Niekurski, Szuwar Osiniecki, Szuwar Stobnieński. 

Na terenie gminy Trzcianka znajduje się również obszar Natura 2000: Dolina Noteci oraz 

ostoja Pilska – dyrektywy siedliskowe, oraz Nadnoteckie Łęgi – dyrektywa ptasia. 

 

Pomniki przyrody ustanowione w 2019 roku: 

Lp. Nazwa gatunku  Miejscowość Grupa 

drzew 

Ilość 

drzew 

Nazwa 

1. Wiąz szypułkowy Trzcianka - Park 1 Maja Nie 1 Bliźniak 

2. Modrzew europejski Górnica Nie 1 Marek 

3. Modrzew europejski Przyłęg Nie 1 Franek 

4. Lipa drobnolistna Trzcianka Nie 1 Aleksandra 

5. Klon pospolity Trzcianka Nie 1 Krzesimir 

6. Klon Jawor Siedlisko Nie 1 Wojciech 

7. Buk pospolity Trzcianka - Park przy 

PKP 

Tak  1 Gaweł 

8. Klon pospolity Trzcianka - Park przy 

PKP 

Tak  1 Paweł 

9. Grusza pospolita Wapniarnia Nie 1 Maryna 

10. Dąb szypułkowy Biernatowo Tak  2 Przemko i 

Gniewko 

11. Dąb szypułkowy Niekursko Nie 1 Cyklop 

12. Buk pospolity Niekursko Nie 1 Korona Trzcianki 

13. Dąb szypułkowy Rychlik Nie 1 Dobrodziej 

14. Daglezja zielona Łomnica Nie 1 Marzena 

 

4.3 Odnawialne źródła energii  

Gmina Trzcianka realizowała  uchwałę Nr VII/49/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Trzcianka na 
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dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. 

Program miał na celu zmniejszenie i wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Spośród 72 złożonych wniosków do Urzędu Miejskiego Trzcianki, 24 zostały pozytywnie 

rozpatrzone. Gmina przyznała dofinansowanie w kwocie 96.000 zł.  

Pod koniec 2019 roku gmina Trzcianka w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiła w Urzędzie Miejskim Trzcianki Punkt 

konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.  „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, 

którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców 

i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

W 2019 roku przeprowadzono 84 kontrole zbiorników bezodpływowych oraz 74 kontrole 

w zakresie zanieczyszczania powietrza, tzn. sprawdzenie,  jakim paliwem opalane jest 

mieszkanie, dom. Wszystkie kontrole były przeprowadzone pod kątem przestrzegania 

i stosowania przepisów o ochronie środowiska. W 2019 roku wydano 9 decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farm fotowoltaicznych. 

 

4.4 Świadomość ekologiczna mieszkańców  

Szczególna uwagę w 2019 r. roku gmina Trzcianka skierowała na edukację ekologiczną 

mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. W dniach 16-21 września 2019 r. gmina 

Trzcianka była współorganizatorem akcji pod hasłem EKO-Tydzień w Trzciance. Jego celem 

było zwiększenie świadomości ekologicznej i przybliżenie zasad segregacji odpadów. 

Organizatorami akcji byli: Młodzieżowy Dom Kultury, Stowarzyszenie „ONI” i Nadleśnictwo 

Trzcianka. Swoimi działaniami zaangażowali się również: Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Firma Kombud i Urząd Miejski Trzcianki. Akcją byli 

objęci uczniowie trzcianeckich szkół, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, emeryci oraz 

wszyscy chętni mieszkańcy gminy. Ponadto edukacja ekologiczna mieszkańców 

prowadzona była poprzez organizowanie akcji sprzątania świata, konkursów dla dzieci, 

dostarczanie ulotek informacyjnych, umieszczanie aktualnych informacji na stronach 

internetowych urzędu oraz organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami. 

 

Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki komunalnej w 2019 roku gmina Trzcianka zmagała się z kwestią 

samofinansowania się systemu gospodarki odpadami. Coraz wyższe koszty związane  

z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych spowodowały, że władze gminy 

3 krotnie w 2019 roku pochylały się nad zmianą stawki oraz metody naliczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ostatecznie w listopadzie 2019 r. zmieniono 
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również zasady związane z odbiorem od mieszkańców odpadów celem optymalizacji 

kosztów systemu.  

W 2019 r. na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie  

3 172 338,28 zł, w tym finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 

2 969 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 203 338,28 zł. W trakcie roku 

zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami do kwoty  

4 386 228,22 zł. Plan wydatków na zadania finansowane z opłaty za gospodarowanie 

odpadami wynosił 3 902 470,00 zł. Plan wydatków na zadania finansowane ze środków 

własnych gminy wynosi 483 758,00 zł. W 2019 roku wykonano wydatki w kwocie  

4 278 652,18 zł, z tego:  

1) wydatki realizowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3 797 343,14 zł, tj. 97,31 % planu, 

2) wydatki finansowane ze środków własnych gminy oraz z nadwyżki z lat ubiegłych 

zrealizowano w kwocie 481 309,04 zł, tj. 99,49 % planu. 

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły  307 171,58 zł, w tym 

faktura za grudzień za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  

293 643,12 zł oraz koszty obsługi administracyjnej 13 528,46 zł (w tym m.in. dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 10 883,04 zł, pochodne od wynagrodzeń 2 042,61 zł). 

Dochód z tytułu opłat wniesionych przez mieszkańców w 2019 roku za wywóz odpadów 

komunalnych z terenów zamieszkałych wyniósł 3 747 849,65 zł. Dochody w 2019 roku 

powiększyły środki z nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami z roku 2018 i środki 

własne o kwotę 481 309,04 zł. Z kolei wydatki poniesione na gospodarkę odpadami, 

w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wynosiły 

4 278 652,18 zł. 

Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka wg złożonych deklaracji,  na dzień 

31.12.2019. r. to 19 513,  w tym ok. 1,5 % osób rozliczanych było według stawki określonej 

dla odpadów niesegregowanych. 

Zmiana przepisów prawa w zakresie sprawozdawczości przekazywanej przez 

przedsiębiorców do organów samorządowych uniemożliwiła przeprowadzenie rzetelnej 

analizy w zakresie odebranych odpadów z terenu gminy Trzcianka. W obecnym systemie 

prawnym przedsiębiorcy mają czas na składanie sprawozdań do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Wobec powyższego dane posiadanie w dniu sporządzania niniejszego raportu są 

niekompletne i nie odzwierciadlają całości sytuacji zaistniałej w 2019 rok w zakresie 

odebranych od odpadów komunalnych. 

W gminie Trzcianka w 2019 roku funkcjonował Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. W PSZOK przyjmowane były odpady komunalne, zbierane w sposób 
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selektywny z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania. Na 

oczyszczanie miasta wydatkowano z kolei 862 575,82 zł 

 

26 czerwca 2019 r. gmina Trzcianka stała się jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych i Budowlanych „Kombud” sp. z o.o. Podstawowym przedmiotem działalności 

Spółki jest:  

1) zbieranie, odbiór i transportowanie odpadów stałych i płynnych,  

2) działalność usługowa związana z utrzymaniem letnim i zimowym ulic i chodników, 

3) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych, 

4) administrowanie cmentarzami oraz działalność usług cmentarnych, pogrzebowych 

i ekshumacyjnych. 

W tym dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie ustalenia nowego tekstu 

umowy spółki. 

Na początku 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 150 000 zł i składał się z 300 

udziałów po 500 zł każdy. Gmina Trzcianka posiadała 120 (40 %) udziałów. 

Spółka posiadała także kapitał zapasowy, który na początku roku wynosił 518 120,75 zł. 

„Kombud” począwszy od 2014 roku ponosił straty na działalności: 

 2014 rok – strata w wysokości 3 335,77 zł, 

 2015 rok – strata w wysokości 31 356,29 zł, 

 2016 rok – strata w wysokości 13 586,59 zł, 

 2017 rok – strata w wysokości 222 371,68 zł, 

 2018 rok – strata w wysokości 250 780,80 zł. 

 

W 2019 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały: 

1) w sprawie wyboru Rady Nadzorczej (7/2019 z 26.06), 

2) w sprawie wniesienia dopłaty (10/2019 z 12.07), 

3) podwyższenia kapitału zakładowego (11/2019 z 10.12). 

Na koniec 2019 roku kapitał zakładowy PUKiB „Kombud” sp. z o.o. wyniósł 850 000 zł 

i dzielił się na 1 700 udziałów po 500 zł każdy. Gmina Trzcianka posiada 100 % udziałów. 

 

W 2019 roku Rada Miejska Trzcianki podjęła szereg uchwał dotyczących funkcjonowania 

spółki „Kombud”. 
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Wykaz uchwał Rady Miejskiej Trzcianki dotyczących spółki „Kombud”. 

 

 

Nr uchwały 

 

Data 

podjęcia 

 

 

W sprawie 

 

 

Uwagi 

VII/55/19 28.03.2019 wyrażenia zgody na nabycia przez 

gminę Trzcianka udziałów w spółce 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

i Budowlanych "Kombud" spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Trzciance 

180 udziałów, za 

cenę nie wyższą niż 

90 000 zł  

XI/97/19 11.07.2019 wniesienia przez gminę Trzcianka 

dopłaty do Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych i Budowlanych "Kombud" 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 

Trzciance 

dopłata na pokrycie 

straty za 2018 rok w 

wysokości 250 781 zł 

XVII/162/19 28.11.2019 wyrażenia zgody na podwyższenie 

kapitału zakładowego poprzez 

wniesienie wkładu pieniężnego do spółki 

pn. Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Budowlanych "Kombud" 

spółka z o .o  .z siedzibą w Trzciance 

Wniesienie wkładu 

pieniężnego 

w wysokości 700 000 

zł i objęcie 1 400 

udziałów po 500 zł 

każdy 
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PODSUMOWANIE RAPORTU 
 

Raport o stanie gminy przedstawia nie tylko statystyki, dane liczbowe i wskaźniki, ale także 

dokonania i zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach życia. Jest  obszernym 

opracowaniem przedstawiającym całokształt funkcjonowania gminy z uwzględnieniem  

realizacji strategii i programów – głównie Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 

2015-2030. Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz jednostek organizacyjnych gminy. 

 

Rok 2019, jak wynika z przedstawionych danych i informacji, to czas bardzo dużych 

wydatków inwestycyjnych, stymulowanych środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej 

i innych źródeł zewnętrznych, jak również  czas przemian w sferze aktywizacji obywatelskiej 

i miękkich działań społecznych. 

 

Prócz wymiernych efektów realizacji strategii rozwoju zauważyć należy wzrastający udział 

wydatków bieżących w wydatkach budżetowych ogółem. Wydatki na oświatę, pokrywane 

niższą subwencją państwa oraz transfer środków na świadczenia społeczne powodują, że 

coraz trudniej o wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Tendencja ta 

będzie się dalej utrzymywać m.in. z powodu wprowadzenia w ubiegłym roku zmian 

podatkowych minimalizujących wpływy do samorządów terytorialnych i zmniejszających 

nadwyżkę operacyjną, już w samym 2019 roku.  

 

Gmina odnotowała w minionym roku imponującą ilość pozyskanych i wykorzystanych 

środków zewnętrznych. Inwestycje realizowane przez gminę mają charakter ciągły – 

wcześniej zaplanowane i zaprojektowane, podlegają następnie realizacji. Jednocześnie 

przygotowywane są kolejne zadania inwestycyjne, których wykonanie jest zapisane 

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Harmonogramie Budowy Dróg Lokalnych. 

Te dokumenty stanowią istotną wartość dodaną prac naszego samorządu.  

Zdecydowanie wzrosło również zaangażowanie środków zewnętrznych na inwestycje                  

w sferze społecznej: ukończono budowę mieszkań TTBS w adaptowanym obiekcie internatu, 

uruchomiono Klub Senior+ oraz zwiększono o 50% liczbę miejsc w żłobkach. Ponadto 

powstały otwarte strefy aktywności, pomosty pływające nad jeziorem, czy trybuny sportowe 

na stadionie. Gmina ponownie zarządza Harcerskim Ośrodkiem Wodnym (obecnie 

Trzcianecka Przystań Żeglarska), który remontowany jest dzięki sponsorom.  

Niewątpliwie wsparcie realizacji zadań środkami pochodzącymi z dotacji rządowych czy 

unijnych, pozwala na zdecydowane zwiększenie zakresu działań w celu poprawy jakości 

życia mieszkańców. 
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Rok 2019 to także czas budowania społeczeństwa obywatelskiego. Należy podkreślić dużą 

aktywność gminy w realizacji inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację 

mieszkańców i włączanie w działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej. Pierwszy                      

w historii budżet obywatelski, powołanie Trzcianeckiej Rady Seniorów, Trzcianecka 

Inicjatywa Lokalna, Park Pokoleń, konkursy Aktywna Wieś i Świąteczny Czas to przykłady 

potwierdzające zwiększanie partycypacji społecznej, które  spotkały się z  zainteresowaniem 

różnych grup społecznych, zarówno z obszarów miejskich, jak i wiejskich. Odgrywają one 

istotną rolę w budowaniu więzi i zaufania do przedstawicieli władz samorządowych, co jest 

niezwykle istotne dla właściwego funkcjonowania wspólnoty lokalnej.  

Z kolei Fundacja Sołecka, Karta Seniora i Trzcianecki Bon Żłobkowy, to elementy lokalnej 

polityki społecznej wspierającej tych najbardziej potrzebujących – mieszkańców wsi, rodziny  

i seniorów. 

Ważnymi wydarzeniami w życiu kulturalnym były sukcesy naszych jednostek kultury. 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury za swoją działalność zdobyła 6. miejsce w Polsce            

w Rankingu Bibliotek, a Muzeum Ziemi Nadnoteckiej otrzymało kolejne wyróżnienie 

„Izabella”.  

 

W 2019 roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu administracji lokalnej, która wspiera 

mieszkańców w rozwiązywaniu codziennych problemów. W celu jej usprawnienia 

realizowane były m.in. prace nad wdrożeniem elektronicznego systemu zarządzania 

dokumentacją, nastąpiła reorganizacja struktury zatrudnienia, wzmocniono planowanie 

przestrzenne, które w poprzednim raporcie uznano za niewystarczająco efektywne. 

Dokonano też likwidacji stanowisk „bezkonkursowych”. Wprowadzono większą 

transparentność udzielania zamówień publicznych poprzez zmianę regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, publikację wszystkich zapytań ofertowych oraz udostępnienie 

rejestru umów na BIP. Zaprojektowana została również spójna identyfikacja gminy oraz 

aplikacja mobilna do kontaktu z mieszkańcami, którą wykorzystuje już przeszło 1500 osób. 

W oświacie, mimo reformy, która zmniejszyła o 10% liczbę uczniów w szkołach, 

zabezpieczono pracę wszystkim nauczycielom. 

 

Dużą wagę w 2019 roku gmina przywiązywała do działań na rzecz poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Uruchomiono dofinansowanie do budowy ekologicznych źródeł 

ciepła i doradztwo w tym zakresie, zakupiono poidełka promujące spożycie wody naturalnej, 

wprowadzono segregację odpadów w instytucjach publicznych. Gmina, wykupując pozostałe 

udziały, stała się jedynym udziałowcem spółki „Kombud”, która realizuje gminną politykę 

komunalną i ekologiczną. 

Id: E3232C11-9E92-4041-A8DC-1EB2C31D645D. Podpisany Strona 74



75 
 

Należy również zauważyć, że Rada Miejska Trzcianki aktywnie włączała się w problematykę 

ogólnokrajową przyjmując stanowiska w sprawie hejtu i mowy nienawiści, czy 

deprecjonowania finansowego samorządów – to sygnały, że nie jesteśmy jako samorząd 

gminny obojętni na to, co dzieje się wokół nas.  

Wspólnie realizowane były wizyty międzynarodowe i budowana współpraca między miastami 

partnerskimi.  

Burmistrz Trzcianki reaktywował konwent wójtów i burmistrzów powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego, aby pobudzić współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego.              

Współpracowaliśmy z powiatem przy budowie chodników i  ścieżek rowerowych, rozpoczęła 

się rozbudowa Szpitala Powiatowego w Trzciance.  

 

Rok 2019 był zarówno rokiem kontynuacji, jak i rokiem wielu inicjatyw, nowych 

przedsięwzięć. To także czas podejmowania i planowania  działań określonych przez Radę 

Miejską Trzcianki, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których realizacja 

będzie możliwa w najbliższej przyszłości. 
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Załącznik nr 1 - Wykaz programów i polityk oraz uchwał Rady 
Miejskiej Trzcianki obowiązujących w 2019r. 

 

LP Nazwa dokumentu Obszar 

1 Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030 ogólny 

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Trzcianka z 2013 roku 

planowanie 

przestrzenne 

3 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

planowanie 

przestrzenne 

4 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 

2017-2020 z perspektywą do roku 2024 

ochrona 

środowiska 

5 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Trzcianka na lata 2018-2032 

ochrona 

środowiska 

6 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzcianka ochrona 

środowiska 

7 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-

2020 

gospodarka 

komunalna 

8 Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 rewitalizacja 

9 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Trzcianka na lata 2017-2022 

pomoc 

społeczna 

10 Program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

poza-rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2019 

rok 

partycypacja 

społeczna 

11 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Trzcianka w 2019 roku 

ochrona 

zwierząt 

12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok 

ochrona 

zdrowia 

13 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2016 -2019 

ochrona 

zdrowia 

14 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Trzcianka w latach 2018-2022 

gospodarka 

mieszkaniowa 
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Załącznik nr 2 - Realizacja uchwał Rady Miejskiej Trzcianki 
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Lp. Nr 
uchwały 

Data podjęcia Uchwała w sprawie: Realizacja 

1 III/23/19 10.01.2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej 
Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

2 III/24/19 10.01.2019 przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi na 
przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

3 III/25/19 10.01.2019 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwała zrealizowana. 

4 III/26/19 10.01.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2019-
2032 

Uchwała zrealizowana. 

5 III/27/19 10.01.2019 uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

6 IV/28/19 31.01.2019 zmiany uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 
lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Uchwała nie została zrealizowana. Data wejścia w życie 
uchwały została określona na 1 marca 2019 r., natomiast 
już w lutym 2019 została podjęta kolejna zmiana stawki 

opłaty. 

7 IV/29/19 31.01.2019 warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, 
stanowiących własność gminy Trzcianka, w prawo własności tych 
gruntów i wysokości stawki procentowej bonifikaty 

Realizacja uchwały jest na ukończeniu. 
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8 IV/30/19 31.01.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka dla drogi 
rowerowej z Siedliska do Trzcianki 

 
Uchwała w trakcie realizacji. 

 

9 IV/31/19 31.01.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie ul. 27 Stycznia i rzeki Trzcinicy 

Uchwała zrealizowana. 

10 IV/32/19 31.01.2019 wezwania do usunięcia naruszenia prawa wraz z wnioskiem o 
polubowne załatwienie sprawy 

Wnoszący wniosek i wezwanie do tej pory nie skorzystał 
z prawa wniesienia skargi do SA. 

11 IV/33/19 31.01.2019 ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

12 IV/34/19 31.01.2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwała zrealizowana. 

13 IV/35/19 31.01.2019 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I 
półrocze 2019 r. 

Uchwała zrealizowana. 

14 IV/36/19 31.01.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Uchwała zrealizowana. 

15 IV/37/19 31.01.2019 udzielenia wyjaśnień Wojewodzie Wielkopolskiemu w związku ze 
skargą na przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. 

Uchwałą zrealizowana. 

16 V/38/19 13.02.2019 zmiany uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 
lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty 

Uchwała zrealizowana poprzez stosowanie w okresie od  
1  marca 2019r. do 31 maja  2019 r. uchwalonej stawki 

opłaty za odpady komunalne. 
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17 VI/39/19 28.02.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

18 VI/40/19 28.02.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

19 VI/41/19 28.02.2019 współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy 
realizacji zadania z zakresu organizacji ulicznego biegu im. 
Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych 

25 marca 2019 r. zawarto porozumienie ze Starostwem 
Powiatowych, na podstawie którego przekazano kwotę 

20.000 zł na przygotowanie i przeprowadzenie 37. edycji 
biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigów rowerowych 

Hydro Tour. 

20 VI/42/19 28.02.2019 współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy 
realizacji zadania zakresu promocji 

25 marca 2019 r. zawarto porozumienie ze Starostwem 
Powiatowym, na podstawie którego przekazano kwotę 
5.000 zł na promocję gminy Trzcianka poprzez kulturę. 
Przekazane środku umożliwiły grupie dzieci i młodzieży 
udział w konkursach i festiwalach o zasięgu regionalnym 

i ogólnopolskim. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów 
akredytacji, dojazdów i noclegów. 

21 VI/43/19 28.02.2019 określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżet gminy 
Trzcianka spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania 

Uchwała została zrealizowana. Udzielono dotacji, która 
następnie została rozliczona. 

22 VI/44/19 28.02.2019 zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

23 VI/45/19 28.02.2019 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka 

Uchwała wprowadziła regulamin określający sposób 
zgłaszania, weryfikacji i głosowania nad projektami do 

budżetu obywatelskiego. 
 

24 VI/46/19 28.02.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul.: 
Sikorskiego, Kolejowej, Składowej 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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25 VII/47/19 28.03.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

26 VII/48/19 28.03.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

27 VII/49/19 28.03.2019 określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 
Trzcianka na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców 
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

Uchwała zrealizowana poprzez przyznanie 25  stosownych 
dofinansowań, w tym jeden wnioskodawca nie zrealizował 

zadnia. 

28 VII/50/19 28.03.2019 przyjęcia programu „Trzcianecka Karta Seniora” Uchwała określiła cele, adresatów i wzór Trzcianeckiej 
Karty Seniora, które została następnie wprowadzona do 

użytku. Obecnie z Karty korzysta 859 seniorów. Podpisano 
22 umowy z partnerami, którzy przygotowali specjalne 

oferty dla seniorów. 

29 VII/51/19 28.03.2019 zmiany uchwały Nr L/464/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych 
nauczycieli 

Uchwała zrealizowana. 

30 VII/52/19 28.03.2019 planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Trzcianka 
oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Trzcianka  
i inne organy 

Uchwała zrealizowana. 

31 VII/53/19 28.03.2019 poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego oraz podatków pobieranych w formie 
łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie sołectw w gminie 
Trzcianka, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała zrealizowana. 

32 VII/54/19 28.03.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 
2019 roku 

Uchwała zrealizowana. 

33 VII/55/19 28.03.2019 wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Trzcianka udziałów w 
spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych 
„Kombud” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Trzciance 

Uchwała zrealizowana, gmina nabyła wszystkie udziały. 
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34 VII/56/19 28.03.2019 ustanowienia służebności gruntowej przejścia 
i przejazdu przez nieruchomość o numerze geodezyjnym 1070/6 
położoną w Trzciance, stanowiącą własność gminy Trzcianka 

Służebność wpisana do księgi wieczystej. 
Uchwała zrealizowana. 

 

35 VII/57/19 28.03.2019 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu 

Uchwała zrealizowana. 

36 VIII/58/19 25.04.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała zrealizowana poprzez stosowanie od 1 czerwca 
2019 r. uchwalony stawek opłaty oraz metody jej naliczania. 

37 VIII/59/19 25.04.2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej 

Uchwała zrealizowana poprzez stosowanie od 1 czerwca 
2019 r. określonego wzoru deklaracji. 

38 VIII/60/19 25.05.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

39 VIII/61/19 25.05.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

40 VIII/62/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej 
Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

41 VIII/63/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie 
gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

42 VIII/64/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr VII/49/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu gminy Trzcianka na dofinansowanie wymiany 
kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła 

Uchwała zrealizowana. 
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43 VIII/65/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana. 

44 VIII/66/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 
lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 

Zadanie zostało zrealizowane. 

45 VIII/67/19 25.05.2019 pomocy finansowej gminie Piła Uchwała zrealizowana. 

46 VIII/68/19 25.05.2019 przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 
2022 dla gminy Trzcianka 

Uchwała w trakcie realizacji. Opracowano system 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie 

poradnictwa, interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz udzielanie innego wsparcia. 

47 VIII/69/19 25.05.2019 przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu 
taksówkami osobowymi na terenie gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

48 VIII/70/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr XXXVI/229/96 Rady Miejskiej 
w Trzciance z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Trzcianka do „Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina” 

Uchwała zrealizowana. Wprowadzono nowego 
reprezentanta gminy w Stowarzyszeniu, którym został 

II Zastępca Burmistrza Trzcianki. 

49 VIII/71/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr LXVII/514/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 
października 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do 
stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance 

Uchwała zrealizowana. Wprowadzono nowego 
reprezentanta gminy w Stowarzyszeniu, którym został 

II Zastępca Burmistrza Trzcianki. 

50 VIII/72/19 25.05.2019 zmiany uchwały Nr LX/463/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia gminy Trzcianka do 
stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Uchwała zrealizowana. Wprowadzono nowego 
reprezentanta gminy w Stowarzyszeniu, którym został 

II Zastępca Burmistrza Trzcianki. 

51 VIII/73/19 25.05.2019 określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka w 2019 
roku 

Rada Miejska Trzcianki wyznaczyła uchwałą trzy kąpieliska 
na terenie gminy w 2019 roku: „Nowa Plaża” i „Stara Plaża” 

przy jeziorze Sarcz oraz „Logo” nad jeziorem Długie. 
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52 VIII/74/19 25.05.2019 określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Trzcianka w 2019 
roku 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, rada gminy w drodze aktu 
prawa miejscowego do 20 maja określa sezon kąpielowy. 

Rada określiła sezon kąpielowy na terenie gminy Trzcianka 
na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. 

 

53 VIII/75/19 25.05.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie ul. Ogrodowej 
i ul. Powstańców Wielkopolskich 

Uchwała zrealizowana. 

54 IX/76/19 30.05.2019 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

55 IX/77/19 30.05.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

56 IX/78/19 30.05.2019 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-
trzcianeckiemu (Trzcianka) 

Na wniosek Powiatu udzielenie pomocy zostało przesunięte 
na rok 2020 (podjęto uchwałę Nr XVII/169/19) 

57 IX/79/19 30.05.2019 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-
trzcianeckiemu (Teresin) 

Uchwała zrealizowana. Zadanie zostało wykonane, 
udzielono dotacji, którą następnie rozliczono. 

58 IX/80/19 30.05.2019 zmiany uchwały Nr LI/475/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 
sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w 
działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 

Uchwała zrealizowana. 

59 IX/81/19 30.05.2019 zmiany uchwały Nr XXV/197/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 
czerwca 2016 r. w sprawie ustalenie strefy płatnego parkowania na 
terenie miasta Trzcianki oraz wysokości opłat za parkowanie i 
sposobów ich pobierania 

Uchwała zrealizowana. 
 

60 IX/82/19 30.05.2019 uchwalenie regulaminu realizacji ,,Programu pomocowego dla 
zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy 
populacji pszczół na terenie województwa wielkopolskiego ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu” 

Uchwała zrealizowana 
Na podstawie przyjętego uchwałą regulaminu, w dniu 
25.06.2019 r. ogłoszono nabór wniosków na realizację 

działań związanych z ochroną i odbudową populacji 
pszczół. Z terenu gminy Trzcianka swoje zapotrzebowanie 
zgłosiło 22 pszczelarzy, między których rozdysponowało 
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środki zapewniające ochronę i odbudowę populacji pszczół 
na łączną kwotę: 50 230,99 zł 

61 IX/83/19 30.05.2019 wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego na terenie miasta Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

62 IX/84/19 30.05.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki na terenie działki o nr ew. 2193/2 

Uchwała zrealizowana. 

63 X/85/19 27.06.2019 wotum zaufania Burmistrzowi Trzcianki Burmistrzowi udzielono wotum zaufania. 

64 X/86/19 27.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. 

65 X/87/19 27.06.2019 absolutorium Absolutorium zostało udzielone. 

66 X/88/19 27.06.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

67 X/89/19 27.06.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

68 X/90/19 27.06.2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Uchwała zrealizowana. Osoby zainteresowane uzyskaniem 
prawa do dodatku energetycznego składały wnioski na 

formularzu określonym w uchwale. 
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69 X/91/19 27.06.2019 zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół 
podstawowych w gminie Trzcianka oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Trzcianka i inne organy 

Dokonano poprawki w nazwie szkoły podstawowej. 
Uchwała obowiązuje. 

70 X/92/19 27.06.2019 utworzenia Oddziału Żłobkowego w Gminnym Przedszkolu Nr 4 
oraz nadania mu statutu 

Uchwała zrealizowana, tworzono oddział żłobkowy 
w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance dla 12 dzieci. 

71 X/93/19 27.06.2019 powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na 
ławników 

Uchwała zrealizowana. 

72 X/94/19 27.06.2019 odpowiedzi na skargę 
 

Odpowiedź na skargę Stowarzyszenia Ekologicznego                 
W ZGODZIE Z NATURĄ na uchwałę Nr XLVIII/451/18 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Rychlik, 
przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu. 
Dnia 4 grudnia 2019 r. WSA w Poznaniu postanowił 

odrzucić skargę. 
Skarżący nie skorzystał z prawa złożenia skargi kasacyjnej 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
Uchwała Nr XLVIII/451/18 Rady Miejskiej Trzcianki                     

z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka                                

w obrębie geodezyjnym Rychlik jest w obiegu prawnym. 

73 X/95/19 27.06.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: 
gen. Władysława Sikorskiego i Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

Uchwała w trakcie realizacji. 

74 XI/96/19 11.07.2019 wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez gminę Trzcianka z 
powiatem czarnkowsko-trzcianeckim na prowadzenie 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Trzciance 

Uchwała wyrażająca sprzeciw Rady Miejskiej Trzcianki 
wobec planów zmniejszenia finansowania Młodzieżowego 
Domu Kultury została przekazana Staroście Czarnkowsko-

Trzcianeckiemu. 
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75 XI/97/19 11.07.2019 wniesienia przez Gminę Trzcianka dopłaty do Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD”- Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance 

Uchwałę zrealizowano, dopłata została wniesiona. 

76 XI/98/19 11.07.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Uchwała zrealizowana. 

77 XII/99/19 29.08.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

78 XII/100/19 29.08.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

79 XII/101/19 29.08.2019 zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 

Uchwała zrealizowana. 

80 XII/102/19 29.08.2019 określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia, sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym 
planie i ich zatwierdzania 

Uchwała zrealizowana. 

81 XII/103/19 29.08.2019 regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów 
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

82 XII/104/19 29.08.2019 zmiany uchwały Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
lutego 2019 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka 

Zmiana uchwały polegała na wprowadzeniu, obok 
głosowania na karcie, dodatkowego sposobu głosowania – 

elektronicznego. 

83 XII/105/19 29.08.2019 zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie 
gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 
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84 XII/106/19 29.08.2019 wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego na terenie miasta Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

85 XII/107/19 29.08.2019 zbycia nieruchomości rolnej na terenie gminy Trzcianka Przetarg zostanie ogłoszony po zniesieniu ograniczeń 
związanych z koronawirusem. 

86 XII/108/19 29.08.2019 trzcianeckiej inicjatywy lokalnej Uchwała wprowadziła tryb i kryteria oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej. 
 

87 XII/109/19 29.08.2019 utworzenia Trzcianeckiej Rady Seniorów oraz nadanie jej statutu. Na podstawie uchwały powołana została 9-cio osobowa 
Rada Seniorów, która swoje pierwsze posiedzenie odbyła 

21 listopada 2019 r. Przewodniczącym Rady został Edward 
Joachimiak. 

88 XII/110/19 29.08.2019 przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na 
II półrocze 2019 roku 

Uchwała zrealizowana. 

89 XII/111/19 29.08.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w zachodnim 
rejonie wsi Przyłęki 

Uchwała w trakcie realizacji. 

90 XIII/112/19 10.09.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

91 XIII/113/19 10.09.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Uchwała zrealizowana. 

92 XIII/114/19 10.09.2019 Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz 
kryteriów4) i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 
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93 XIV/115/19 26.09.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

94 XIV/116/19 26.09.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

95 XIV/117/19 26.09.2019 wyboru ławników Uchwała zrealizowana. 

96 XIV/118/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody – grupy drzew  
o nazwie „GNIEWKO I PRZEMKO”. 

Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzew. 

97 XIV/119/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody – grupy drzew 
o nazwie „PAWEŁ I GAWEŁ”. 

Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

98 XIV/120/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „BLIŹNIAK”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

99 XIV/121/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „ALEKSANDRA”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

100 XIV/122/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „MARYNA”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

101 XIV/123/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „WOJCIECH”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 
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102 XIV/124/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „KRZESIMIR”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

103 XIV/125/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „FRANEK”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

104 XIV/126/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „MAREK”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

105 XIV/127/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „MARZENA”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

106 XIV/128/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „KORONA TRZCIANKI”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

107 XIV/129/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „DOBRODZIEJ”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

108 XIV/130/19 26.09.2019 ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „CYKLOP”. Uchwała zrealizowana poprzez stosowne oznaczenie oraz 
monitorowanie  stanu zdrowotnego drzewa. 

109 XIV/131/19 26.09.2019 miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka w rejonie ul. Juliana Fałata i ul. Adolfa Pilcha „Doliny” 

Uchwała zrealizowana. 

110 XIV/132/19 26.09.2019 miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka w rejonie części wsi Łomnica-Łomnica Pierwsza. 

Uchwała zrealizowana. 
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111 XIV/133/19 26.09.2019 wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody 
Wielkopolskiego 

Uchwałą została zrealizowana, wniesiono skargę do WSA. 

112 XV/134/19 30.10.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

113 XV/135/19 30.10.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

114 XV/136/19 30.10.2019 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i jest w trakcie 
realizacji. 

115 XV/137/19 30.10.2019 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i jest w trakcie 
realizacji. 

116 XV/138/19 30.10.2019 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Trzcianka 

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i jest w trakcie 
realizacji. 

117 XV/139/19 30.10.2019 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Trzcianka 

Na podstawie uchwalonych zasad 20 lutego 2020 r. Rada 
Miejska Trzcianki uchwałą Nr XX/197/20 powołała Komisję 
Mieszkaniową w celu przygotowania list osób uprawnionych 

do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i umowy 
najmu socjalnego lokalu. 

118 XV/140/19 30.10.2019 zmiany uchwały Nr XLII/378/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30  
listopada 2017 r. w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Trzcianka w latach 2018-2022 

Uchwała weszła w życie. Burmistrz Trzcianki wydał 
Zarządzenie Nr 171/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie 
wysokości stawki bazowej czynszu obowiązującej na 
terenie gminy Trzcianka. Od 1 marca 2020 r. stawka 

bazowa czynszu wynosi 7,17 zł. 

119 XV/141/19 30.10.2019 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy 
Trzcianka od Skarbu Państwa i zmiany uchwały Nr XLVII/433/18 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy 

Akt notarialny przekazany do KOWR w celu 
uzgodnienia jego treści. 
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Trzcianka od Skarbu Państwa 

120 XV/142/19 30.10.2019 ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej Służebność wpisana do księgi wieczystej. Uchwała 
zrealizowana. 

121 XV/143/19 30.10.2019 podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka Uchwała zrealizowana. 

122 XV/144/19 30.10.2019 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2020 
rok 

Uchwała zrealizowana. 

123 XV/145/19 30.10.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Trzcianki w rejonie jeziora Logo 

Uchwałą zrealizowana. 

124 XV/146/19 30.10.2019 przeprowadzenia prac w koronie pomnika przyrody nr 471 Uchwała zrealizowana. 

125 XVI/147/19 13.11.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwałą obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i jest w trakcie 
realizacji. 

126 XVI/148/19 13.11.2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Uchwałą obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i jest w trakcie 
realizacji 

127 XVI/149/19 13.11.2019 zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 
kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 
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128 XVII/150/19 28.11.2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 
2019-2032 

Uchwała zrealizowana. 

129 XVII/151/19 28.11.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała zrealizowana. 

130 XVII/152/19 28.11.2019 wieloletniego planu i inwestycyjnego na lata 2020-2028 Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. 

131 XVII/153/19 28.11.2019 wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024 

Uchwałą obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

132 XVII/154/19 28.11.2019 zmiany uchwały Nr XII/102/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie 
i ich zatwierdzania 

Uchwała zrealizowana. 

133 XVII/155/19 28.11.2019 zmiany uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie 
gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

134 XVII/156/19 28.11.2019 zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 
marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej 
Trzcianki 

Uchwała zrealizowana. 

135 XVII/157/19 28.11.2019 zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Zadanie zostało zrealizowane. Środki zaplanowane 
w uchwale zostały wykorzystane w 82,04 %, pozostałe 

17,96 % stanowi nadwyżkę do wykorzystania w roku 2020. 

136 XVII/158/19 28.11.2019 przyjęcia programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok 

Program jest w trakcie realizacji. W roku 2020 na jego 
realizację przeznaczono kwotę 764.000 zł. 
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137 XVII/159/19 28.11.2019 przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz 
osiągnięcia w działalności sportowej  

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym 
nr KN-I.4131.1.568.2019.7 z dnia 8 stycznia 2020 r. orzekł 

nieważność uchwały 

138 XVII/160/19 28.11.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Uchwała zrealizowana, zawarto umowę dzierżawy. 

139 XVII/161/19 28.11.2019 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. 

140 XVII/162/19 28.11.2019 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Budowlanych „KOMBUD” spółka z o.o. z 
siedzibą w Trzciance 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

141 XVII/163/19 28.11.2019 lokalizacji targowisk miejskich w Trzciance i ustalenia ich 
regulaminu 

Uchwała została zrealizowana. Targowisko wznowiło 
działalność od dnia 2 stycznia 2020 r., a opracowany 

regulamin został wywieszony na targowisku. 

142 XVII/164/19 28.11.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: 
Artura Grottgera, Ks. Piotra Skargi 

Uchwała w trakcie realizacji. 

143 XVII/165/19 28.11.2019 ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez 
gminę Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

144 XVII/166/19 28.11.2019 wprowadzenia świadczenia rodzinnego pn.: „Trzcianecki Bon 
Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 

Wprowadzone świadczenie jest wsparciem finansowym 
przysługującym od stycznia 2020r. rodzicom korzystającym 

z opieki nad dzieckiem do lat 3 w niepublicznych 
placówkach. 

145 XVII/167/19 28.11.2019 zmiany uchwały Nr XLII/379/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 
listopada 2017 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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146 XVII/168/19 28.11.2019 pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Uchwała zrealizowana. 

147 XVII/169/19 28.11.2019 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-
trzcianeckiemu 

Realizowana jest  dokumentacja  przebudowy drogi - 
ścieżki  pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P 

w m. Trzcianka. 

148 XVII/170/19 28.11.2019 rozpatrzenia skargi Uchwała zrealizowana. 

149 XVII/171/19 28.11.2019 rozstrzygnięcie skargi Skargę uznano za nieuzasadnioną. 

150 XVIII/172/19 19.12.2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok 

Uchwała w trakcie realizacji. 

151 XVIII/173/19 19.12.2019 zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 
kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka 

Uchwała zrealizowana. 

152 XVIII/174/19 19.12.2019 zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. oraz zmiany uchwały  Nr 
XVII/151/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

Uchwała zrealizowana. 

153 XVIII/175/19 19.12.2019 ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Trzcianka Uchwała w trakcie realizacji. 

154 XVIII/176/19 19.12.2019 utworzenia Klubu Senior + Uchwała zrealizowana. Klub „Senior+” rozpoczął 
działalność 2 stycznia 2020 r. 
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155 XVIII/177/19 19.12.2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Borne 
Sulinowo 

Uchwała w trakcie realizacji. Porozumienie dotyczy jednego 
mieszkańca Gminy Trzcianka, przebywającego w DPS 

w Bornem Sulinowie. Uczestnictwo w zajęciach jest 
bezpłatne. 

 

156 XVIII/178/19 19.12.2019 zmiany uchwały Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
22 czerwca 2017 r. w sprawie określania trybu oraz sposobu 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała zrealizowana. W celu prawidłowego 
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup 
Roboczych należało dokonać zmian w zapisie uchwały 

XXXVI/318/17 z dnia 22 czerwca 2017r. 
 

157 XVIII/179/19 19.12.2019 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki na 2020 rok Uchwałą w trakcie realizacji. 

158 XVIII/180/19 19.12.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy 
Gorzowskiej 

Realizowana jest dokumentacja  przebudowy drogi - ścieżki  
pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P 

w m. Trzcianka. 

159 XVIII/181/19 19.12.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2020-
2032. 

Uchwała zrealizowana. 

160 XVIII/182/19 19.12.2019 uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała zrealizowana. 
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Załącznik nr 3 – Poziom osiągnięcia wskaźników realizacji Strategii Rozwoju 

 

 

Cel strategiczny 1. Wysoki standard życia społeczności lokalnej 

 

Cel operacyjny 1.1 Podniesienie poziomu oświaty i edukacji  

oświatę w wydatkach gminy ogółem 41 548 050,5zł  (32,54%) 

 1 mieszkańca 1 868,94zł 

 196 367,93zł 

dożywiania dzieci 466 282,26zł + 191 126zł 

 318 

 10,03 

 6,96 

podnoszących kwalifikacje zawodowe 280 

iczba nauczycieli mianowanych 52 

Cel operacyjny 1.2 Aktywne działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców gminy 

 418 

 120 

 wskaźnik bezrobocia rejestrowanego 2,9% 

 28,7% 

 18- 24 lata- 36 osoby, 

25- 34 lata- 87 osoby, 

35- 44 lata- 100 osoby, 
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45- 54 lata- 89 osoby, 

55- 59 lat- 54 osoby, 

>60 lat- 52 osoby. 

 32 

 46 

Cel operacyjny 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

zrealizowanych programów profilaktycznych 3 

zjawiskom patologicznym 

5 

 274 

liczba zlikwidowanych barier dla osób niepełnosprawnych 2 

Cel operacyjny 1.4 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej 

-rekreacyjnej 2 

korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych 8 000  

 15 000 

 9 

zrewitalizowanej przestrzeni publicznej 0,4 h 

-prawnym 0 

Cel operacyjny 1.5 Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 72 

uczestniczących w imprezach masowych na terenie gminy 13 000 

 48% 

 39 
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Cel operacyjny 1.6 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

 wykroczeń na terenie gminy oraz stopień ich wykrywalności 237 

 3 

 

Cel strategiczny 2. Zrównoważony rozwój gospodarczy z uwzględnieniem rozwoju turystyki i kultury 

 

Cel operacyjny 2.1 Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 1497 

 111 

 na 1000 mieszkańców) 62,8 

Cel operacyjny 2.3 Wspieranie rozwoju turystyki i ochrona obiektów zabytkowych 

 20 730zł 

 5 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym 19 

 0 

 0 

powiedniego stanu zabytków 0 

Cel operacyjny 2.4 Stworzenie nowoczesnego, aktywnego programu promocji gminy 

 357 160,13 zł 

lokalnych i regionalnych raz w tygodniu 

 3000 szt. 
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Cel strategiczny 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

 

Cel operacyjny 3.1 Sprawny, bezpieczny i funkcjonalny system komunikacyjny w gminie 

 3 760 mb 

 223,58 zł 

 1 

 280 mb 

przez gminę na poprawę stanu chodników 132 tys. zł 

 57 szt. 

 38,65 zł 

 Wszystkie wsie 

 5,55 km (w budowie) 

Cel operacyjny 3.2 Nowoczesna infrastruktura techniczna i ochrona środowiska 

 87 204 mb 

 ogółem 205 406 mb 

 76,7% 

 93,7% 

 344 km 

gazowej 1 200 mb 

 28 

 1 665 budynków 

 17 

 238 
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Cel operacyjny 3.3 Rozwój i poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

 400-500 

 2 

 20 

 0 

 1 

szlaków turystycznych 252 km 

Cel operacyjny 3.4 Zapewnienie i utrwalenie ładu przestrzennego  

 6 

 

 

Cel strategiczny 4. Ochrona i zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego 

 

Cel operacyjny 4.1 Ekologiczne gospodarstwa rolne 

 0 

 0 

 5 (75 osób) 

agroturystycznych, 2 

Cel operacyjny 4.2 Troska o stan środowiska przyrodniczego w gminie 

 4,88% w tym odpady 

 14 

 oznakowania pomników przyrody 14 

 24 
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Cel operacyjny 4.4 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

 ok. 10h na klasę 

 ok. 300 os. 

 ok. 4000 os. 

 3 

 108 500 zł 
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 55/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Trzcianki raportu o stanie
gminy Trzcianka

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Zgodnie
z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin
przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego został
przedłużony o 60 dni.
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