
                                                                     Trzcianka, 23 stycznia 2019 r. 

I n f o r m a c j a 

o pracy Burmistrza Trzcianki w okresie między 

II a IV sesją Rady Miejskiej Trzcianki  
 

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji 13 grudnia 2018 r.  
 

Pan Robert Matkowski – „Proszę o wyjaśnienie sytuacji prawnej wybranego                               

do Rady Miejskiej Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego, który zasiadł                   

w zarządzie innej jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska Trzcianki 

ma składać się z  21 wybranych radnych - czy nie podjęcie ślubowania przez                

p. K. Czarneckiego nie prowadzi za sobą negatywnych skutków prawnych 

podejmowanych uchwał.” 
 

Niezłożenie ślubowania przez p. Krzysztofa Czarneckiego nie prowadzi                          

do negatywnych skutków prawnych podejmowanych uchwał. Art. 14 ustawy                    

o samorządzie gminnym stanowi, że uchwały rady  gminy zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 

w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
 

 Pan Adam Prankiewicz – „Zwracam się z wnioskiem o pilne zajęcie się stanem 

drogi (ul. Herberta), ponieważ jest okres zimowy i w jednym miejscu jest 

zapadnięta droga, co stwarza zagrożenie mieszkańcom całego osiedla i miasta.     

Z moich informacji mieszkańcy tej ulicy zgłaszali o takim stanie rzeczy. 

Powiadamiali Urząd Miasta.” 
 

Możliwość realizacji wniosku zostanie rozpatrzona podczas prowadzenia                

prac na drogach gruntowych w Trzciance. 
    

Pan Marek Kupś  
 

1) „Proszę o informację dotyczącą przyczyn niezrealizowania zadań 

inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Trzcianka wynikających z planu aglomeracji w latach 2015-2016.” 
 

W sierpniu 2014 r. Biuro Projektowe Studio DK z Poznania opracowało 

propozycję zmian planu aglomeracji gminy Trzcianka. Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwałą Nr II/38/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., wyznaczył 

nowy plan aglomeracji, obejmujący wyłącznie miejscowości już skanalizowane. 

Główną przyczyną zmiany planu aglomeracji był niski wskaźnik zagęszczenia 

mieszkańców w stosunku do długości sieci, jakie miały być wybudowane –                 

co powodowało zagrożenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

przedsięwzięcia. 
 

2)  „Proszę  o  podanie  informacji dotyczącej ilości wybudowanych sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w latach 2014-2018.” 



 

Gmina: sieć deszczowa – 1.253 m, sieć sanitarna – 0, ZIK sp. z o. o.                              

w Trzciance: sieć deszczowa – 1.325 m, sieć sanitarna  - 8.000 m. 
 

3)   „Proszę  o  podanie  informacji dotyczącej kosztów modernizacji budynku 

byłego internatu Zespołu Szkół w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni 

mieszkaniowej oraz zasad zasiedlenia.” 
 

Koszt 1 m2 powierzchni użytkowej remontu budynku internatu wynosi                    

ok. 4.800 zł. Osoba starająca się o najem nie może posiadać tytułu prawnego                

do mieszkania w Trzciance oraz mieć odpowiedni dochód. Wnioski rozpatruje 

komisja powołana przez Zgromadzenie Wspólników  TTBS Sp. z o. o.                        

w Trzciance. Finansowanie pozostałej części kosztów – kredyt z Rządowego 

Programu Popierania Budownictwa Mieszkaniowego, partycypacja najemców, 

środki własne Spółki.  
 

Pan Wojciech Magdziarz  
 

1)  „Zabezpieczyć miejsca parkingowe (w ilości około 60) do inwestycji pod 

nazwą „Rewitalizacja Placu Pocztowego oraz rynku”. Propozycja jest aby 

te miejsca powstały od strony ulic: Wita Stwosza i Elizy Orzeszkowej.” 
 

 Plan zagospodarowania przewiduje: 

 - plac Pocztowy – 17 miejsc postojowych, 

 - targowisko – 64 miejsca postojowe. 
 

2)  „Wnoszę również o utwardzenie terenu przejściowego postoju taksówek, 

który ma się znajdować przy ulicy Wita Stwosza- kostka polbruk lub inne. 

Obecne utwardzenie jest zbyt miękkim podłożem.” 
 

Utwardzenie terenu przejściowego postoju taksówek będzie możliwe                            

w przypadku wygospodarowania w budżecie środków przeznaczonych                          

na ten cel. 
 

Pan Wiesław Natkaniec – „Proszę o wprowadzenie przed każdą uchwałą Rady 

Miejskiej poza uzasadnieniem, prezentowań - wizualizacji (forma prezentacji 

multimedialnej danej uchwały).” 
 

Wystąpiono do firmy  Helpdesk z zapytaniem o możliwość prezentacji                           

treści uchwały podczas sesji. Do tej pory nie  otrzymano odpowiedzi.                                  

28 stycznia 2019 r., podczas wizyty serwisowej firmy Helpdesk, sprawa 

zostanie omówiona. 

 

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji 10 stycznia 2019 r.  
 

Pani Jadwiga Durejko – „Zwracam się z wnioskiem o zmianę świateł                               

na przejściu dla pieszych w Siedlisku na  drodze 180 przy sklepie. Znak D-6 

niestety nie spełnia swoich założeń. Podstawą do zmiany jest lekceważenie 



znaku przez kierowców. Dodatkowo informuję, że przejście to jest notorycznie 

zalewane przez  opady atmosferyczne (deszcz, śnieg). 

Dotyczy pisma WZDW.WUD.4220-191/17”. 
 

5 czerwca 2018 r. wystąpiono z wnioskiem, znak RPI.7226.16.2018.KSL,                    

o zmianę rodzaju sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przejściu dla pieszych 

w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 w Siedlisku. Odpowiedź na wniosek stanowi 

cyt. przez panią radną pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich         

w Poznaniu znak WZDW.WUD.4220-19.1/17, które wpłynęło do Urzędu 

Miejskiego Trzcianki 27 lipca 2018 r. 
 

Pan Robert Matkowski – „Wnioskuję o wykonanie zadaszenia przy hangarze        

na przystani HOW. W tym miejscu było tymczasowe zadaszenie wykonane 

przez społeczników, jednak zostało zniszczone podczas imprez”. 
 

W budżecie  2019 r.  brak jest środków zaplanowanych na to zadanie, niemniej 

w tym roku dokonane zostaną niezbędne prace remontowe przy budynku 

głównym HOW, po przejęciu terenu przez gminę od dotychczasowego 

użyczającego. 
 

Pan Robert Matkowski – „Wnioskuję o rozpoczęcie prac nad koncepcją                          

i projektem zagospodarowania  placu zabaw pomiędzy „4. punktowcami”                    

na ul.  Sikorskiego, a blokami na ul.  Fabrycznej. Ten teren pozostaje                              

w głębokiej zapaści i należy przemyśleć jego użytkowanie w taki sposób,                  

aby służył mieszkańcom.” 
 

Wszelkie inwestycje dotyczące budowy nowych placów zabaw będą kierowane 

do konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego celem określenia przez 

społeczność lokalną tych najbardziej oczekiwanych. Z budżetu wykonywane 

będą natomiast bieżące remonty i wymiana elementów na już istniejących 

placach. 
 

Pan Robert Matkowski – „Proszę o  zamontowanie 1 stojącej lampy na łączniku 

ulicy  pomiędzy Żeromskiego a rondem osiedla Lelewela (za pubem „Cactus”).  

Będzie to poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, która nie posiada 

chodnika.” 
 

Zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie na 2019 r. 
 

Pan Robert Matkowski – „W związku z opublikowaniem wyników konsultacji     

z mieszkańcami gminy Trzcianka ws. utworzenia dwóch odrębnych powiatów: 

Powiatu Trzcianeckiego i Powiatu Czarnkowskiego proszę o przedstawienie ilu 

respondentów ankiety konsultacyjnej miało lat pow. 18 lat, 17 lat, 16 lat, 15 lat, 

14 lat, 13 lat, 12 lat i poniżej.” 
 

Wniosek przyjęto do realizacji w najbliższym czasie, w ramach możliwości 

czasowych i kadrowych. 



 

Pan Robert Matkowski – „Wnioskuję o doposażenie placu zabaw w okolicach 

tzw. mostku na ul. Rzecznej. Plac zabaw występuje tam  w wersji szczątkowej                     

i nie spełnia podstawowych zadań placu zabaw.” 
 

W budżecie gminy Trzcianka na 2019 r. przewidziano wydatek 30.000 zł                   

na zakup nowych elementów wyposażenia placów zabaw. W pierwszej 

kolejności środki te  zostaną przeznaczone na wymianę zniszczonych 

elementów drewnianych na istniejących placach zabaw (elementów, których 

naprawa będzie nieopłacalna). W drugiej kolejności środki te będą przeznaczone 

(o ile wystarczy) na uzupełnienie braków na istniejących placach. 
 

Pan Edward Joachimiak – „Bardzo proszę o udzielenie mi informacji – jaka 

jest łączna suma środków finansowych na wszystkich kontach gminy Trzcianka. 

Proszę o odpowiedź na piśmie. Proszę aby stan środków został zsumowany                 

na dzień 13.XII.2018r.” 
 

Stan środków finansowych na wszystkich kontach gminy Trzcianka                               

na 13 grudnia 2018 r. wynosił 9.756.233,78 zł (w tym depozyty i kredyt 

krótkoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł). 
 

Pan Edward Joachimiak – „Czy to prawda, że w grudniu 2018 r. delegacja 

przedstawicieli trzcianeckich organizacji pozarządowych uczestniczyła                             

w Poznaniu w uroczystości z okazji Dnia Wolontariatu. Co to była za 

uroczystość i w jaki sposób została zrekrutowana ta delegacja, kto poniósł 

koszty wyjazdu?” 
 

Odpowiedź na zapytanie została udzielona podczas sesji. 
 

Pan Marek Kupś 
 

1)    „Proszę o podanie wysokości kwot dofinansowania na realizację projektów               

z udziałem środków z U.E. w latach 2014 – 2018.” 
 

Nazwa Programu Nazwa Projektu Okres realizacji Wysokość 

dofinansowania 

[zł] 

PROW 2007 - 2013 Rozbudowa stanicy żeglarskiej w Trzciance 2013 - 2014 45 752,00 

PROW 2007 - 2013 Remont sali wiejskiej w Siedlisku 2013 - 2014 95 602,00 

PROW 2007 - 2013 Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie 2014 - 2015 108 360,00 

WRPO 2007 - 2013 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 

i Gimnazjum Nr 2 w Trzciance 

2013 - 2014 4 004 760,72 

PO RYBY 2007 - 2013 Przebudowa budynku centrum wędkarstwa, 

turystyki wodnej i ratownictwa wodnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora 

Sarcz w Trzciance 

2013 - 2014 197 319,00 

PO RYBY 2007 - 2013 Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem, 

budowa slipów oraz pomostów bad jeziorem 

Sarcz w Trzciance 

2012 - 2014 782 394,46 

WRPO 2007 - 2013 Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Gminie Trzcianka poprzez zakup 

samochodu ratowniczo gaśniczego 

2014-2015 509 599,29 



WRPO 2014 - 2020 Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, 

Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, 

Przedszkoli Nr 1;2;3 w Trzciance 

2016-2017 4 805 424,88 

PROW poddziałanie 19.2 Budowa placu rekreacyjnego w Rychliku na 

działce nr 36/6 

2018 45 952,24 

PROW poddziałanie 19.2 Budowa placu rekreacyjnego w Białej na 

działce nr 789 

2018 45 950,67 

PROW poddziałanie 19.2 Budowa placu rekreacyjnego w Łomnicy na 

działce nr 83/5 

2018 42 652,72 

PROW poddziałanie 19.2 Budowa placu rekreacyjnego w Przyłękach na 

działce nr 166/6 

2018 49 433,26 

PROW poddziałanie 19.2 Budowa parku sportowego (urządzeń do 

kalisteniki / street workoutu) na działce nr 

2663/11 

2018 30 495,92 

WRPO 2014 - 2020 Poprawa dostępu dzieci do edukacji poprzez 

utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w gminie Trzcianka 

2017 - 2018 741 032,43 

WRPO 2014 - 2020 Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców gminy Trzcianka 

2017 - 2018 1 101 088,78 

WRPO 2014 - 2020 Niezależni i aktywni! Aktywizacja społeczno-

zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka  

2018-2019 329 890,78 

WRPO 2014 - 2020 Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z 

utowrzeniem Centrum Integracji Społecznej 

oraz zagospodarowanie terenu Targowiska 

Miejskiego wraz z terenami przyległymi 

2018-2020 11 266 307,96 

Program Operacyjny 

"Rybactwo i Morze" 

Budowa pomostów pływajacych nad jeziorem 

Sarcz w Trzciance 

2019 250 000,00 

 

2)  „Proszę  o  wyjaśnienie powodu zaprzestania wywozu śmieci  przez 

„Kombud” sp. z o. o. z posesji na terenie „Osiedla Fałata I”. 
 

        Informacja o zaprzestaniu wywozu śmieci nie potwierdziła się. 

Sporadycznie mogą wystąpić  opóźnienia w  harmonogramie wywozu. 
 

3)     „Proszę  o  skierowania zapytania do członków zespołu ds. reaktywowania 

powiatu trzcianeckiego na temat planowanych dalszych działań.” 
 

        Nie istnieje formalny zespół ds.  reaktywowania powiatu trzcianeckiego. 

Konsultacje społeczne na mocy uchwały RM były prowadzone w tej 

sprawie przez  gminę i skończyły się na przedstawieniu wyników. Pismo                                    

w tej sprawie zostanie skierowane również do  Premiera RP i przekazane 

Panu do wiadomości. 
 

Klub Radnych Trzcianeccy.pl   

Pan Wojciech Magdziarz 

Pan Robert Matkowski – „Proszę o sprawdzenie możliwości pozyskania 

środków na dodatkowe zajęcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Nadmieniamy Gmina Wieleń taką 

umowę podpisała 30 listopada 2018 r. Wkład własny 85.995,00, kwota 

dofinansowania 1.531.274,18.” 
 



Wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych są na bieżąco 

monitorowane. Gmina Wieleń uzyskała wspomniane dofinansowanie w ramach 

poddziałania 8.1.2. Najbliższy konkurs w tym poddziałaniu będzie  ogłoszony        

w lipcu 2019 r. (z niestety okrojoną pulą 2,7 mln zł). 
 

Pan Edwrad Joachimiak – „W jaki sposób będzie sfinansowany bal burmistrza 

– czy w jego kosztach będą uczestniczyć środki publiczne, na jakich zasadach                   

i w jakiej wysokości ?” 
 

Odpowiedź na zapytanie została udzielona podczas sesji. 
 

Pan Tomasz Tomczak – „Wnoszę o dokonanie konserwacji systemu                                   

do głosowania Rady Miejskiej. Jednocześnie proszę o dokonanie zakupu 

mikrofonu z wyłącznikiem na mównicy Rady Miejskiej.” 
 

28 stycznia 2019 r.  firma Helpdesk przeprowadzi prace serwisowe sprzętu                          

do obsługi sesji oraz wymieni mikrofon na mównicy. 
 


