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  Realizacja uchwał Rady Miejskiej Trzcianki podjętych w I kwartale 2013 r. 

L.p.    Nr uchwały, data podjęcia Uchwała w sprawie: Realizacja  

1 

1. 

XXXVIII/243/13 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

wniesienia skargi na uchwałę Nr 23/1739/2012 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia                      

28 grudnia 2012 r. 

W związku ze skargą Rady Miejskiej, RIO uchyliła 

swoją uchwałę. Na dzień sporządzenia niniejszej 

informacji WSA w Poznaniu nie wydał orzeczenia                    

w sprawie. 

 

2 

2. 

XXXVIII/244/13 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

wniesienia skargi na uchwałę Nr 23/1740/2012 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia                   

28 grudnia 2012 r. 

W związku ze skargą Rady Miejskiej, RIO uchyliła 

swoją uchwałę i postanowieniem z 26.04.2013 r. WSA 

w Poznaniu umorzył postępowanie sądowe. 

 

3 

3. 

XXXVIII/245/13   

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym Zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym                      

na kwotę 3.000.000, 00 zł. 

 

4 

4. 

XXXVIII/246/13 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług   

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                   

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcianka 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 4 marca 2013 r., pod poz. 1901 i weszła w życie               

19 marca 2013 r. Przedsiębiorcy, spełniający określone 

wymagania, mogą ubiegać się o uzyskanie zezwolenia. 

 

5 

5. 

XXXIX/247/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

nadania nazwy osiedla na terenie wsi Biała Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.150.2013.8 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2013 r.                  

- orzeczenie nieważności uchwały (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dn. 20 marca 2013r., poz. 2342). Uchwała                           

Nr XLIII/277/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia                    

11 kwietnia 2013 r. w sprawie niewnoszenia skargi               

na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego. 

 

 

6. 

XXXIX/248/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

nadania nazwy osiedla na terenie wsi Straduń Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1.149.2013.8 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2013 r.                  

- orzeczenie nieważności uchwały (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z dn. 20 marca 2013r., poz. 2344). Uchwała                           

Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia                    

11 kwietnia 2013 r. w sprawie niewnoszenia skargi               

na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego. 
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6 

7. 

XXXIX/249/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki Uchwała jest realizowana przez Radę Miejską Trzcianki. 

7 

8. 

    

        

XXXIX/250/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

Trzcianki na I półrocze 2013 r. 

Uchwała znajduje się w trakcie realizacji. 

8 

9. 

XXXIX/251/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu 

prowadzenia rejestru instytucji kultury 

Zgodnie z podjętą uchwałą, Pani Maria Boduszek 

przekazała dokumentację Pani Ewie Sarnie – 

upoważnionej do dokonywania wpisów, zmian                         

i wykreśleń w rejestrze instytucji kultury prowadzonym 

przez gminę Trzcianka. 

9 

10. 

XXXIX/252/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

zmiany uchwały Nr XXIII/147/08 Rady Miejskiej Trzcianki             

z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przystąpienia gminy 

Trzcianka do Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianeckiej 

Lokalnej Grupy Działania 

Zgodnie z wolą Rady Pani Iwona Moraczyńska – Lilleeng 

zastąpiła, jako przedstawiciel gminy Trzcianka                            

w Stowarzyszeniu, panią Agnieszkę Ciemachowską.  

 

11. 
XXXIX/253/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

współdziałania z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim przy 

realizacji zadania z zakresu promocji 
Porozumienie RGP/2/2013, zawarte 20 lutego 2013r.              

z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, zostało ogłoszone 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dn. 20 marca 2013r., pod  poz. 

2314. Przekazano kwotę 5.000,00 zł na wsparcie działań 

MDK realizowanych z zakresu kultury. 

1 

12. 

XXXIX/254/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

współdziałania z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim                    

w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej                       

w Trzciance 

Porozumienie RGP/3/2013, zawarte 20 lutego 2013r.                  

z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, zostało ogłoszone 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dn. 20 marca 2013r., pod  poz. 

2315. Przekazano kwotę 12.494,40 zł na realizację zadań 

w zakresie prowadzenia WTZ w Trzciance w br. 

1 

13. 

XXXIX/255/13 

z dnia 7 lutego 2013 r. 

współdziałania z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim przy 

realizacji zadania z zakresu organizacji ogólnopolskiego 

turnieju szachowego pn. „III Memoriał szachowy im. 

Ferdynanda Dziedzica” 

Porozumienie RGP/1/2013, zawarte 15 lutego 2013r.                  

z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, zostało ogłoszone 

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. dn. 22 kwietnia 2013r., pod  poz. 

3132. Przekazano kwotę 10.000,00 zł na realizację 

zadania z zakresu promocji poprzez sport. 

1 

14. 

XXXIX/256/13 

z dnia 7 lutego 2013 r.        

podziału gminy Trzcianka na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

Uchwała zakłada podział gminy na 21 obwodów 

głosowania, w związku z utworzeniem 21  okręgów 

wyborczych – będzie miała zastosowanie do wyborów                

na kolejną kadencję 2014 – 2018. 
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15. 

XXXIX/257/13 

z dnia 7 lutego 2013 r.        

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza 

Trzcianka zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. 

Utworzono obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym              

im. Jana Pawła II w Trzciance. 

 

 

16. 

XXXIX/258/13 

z dnia 7 lutego 2013 r.        

wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej analizy 

sprawozdań finansowych spółek skarbu gminu za rok 2011 

Radca prawny przygotuje opinię prawną na temat 

możliwości przekazania  Komisji Rewizyjnej protokołów 

Walnych Zgromadzeń w spółkach TTBS, ZIK i OSiR. 

 

17. 

XXXIX/259/13 

z dnia 7 lutego 2013 r.        

wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli 

procedury postępowania przy wprowadzaniu stawek opłat                    

za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka                     

w latach  2007-2011 

Zalecenia Rady przyjęto do realizacji – Rada będzie  

otrzymywała projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

18. 

   

XXXIX/260/13 

z dnia 7 lutego 2013 r.        

wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli 

dotyczącej procedury postępowania przy prowadzeniu 

przebudowy parkingu przy ul. Kościuszki 

Zalecenia Rady przyjęto do stosowania w procesie 

realizacji kolejnych zadań. 

 

 

19. 

 

XL/261/13 

z dnia 7 marca 2013 r.        

przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 8.3 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

Czas trwania projektu przewidziany jest od 1 lipca 2013 r. 

do 31 grudnia 2015 r. Bliższych informacji będzie można 

uzyskać pod koniec czerwca  lub na początku lipca br. 

 

1 

20. 

XLI/262/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

współuczestniczenia gminy Trzcianka w tworzeniu 

„Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – 

Eurodyskryt TransOderana” 

 

Na podstawie uchwały zawarto umowę - zlecenie,                          

w wyniku której Pan Robert Szukajło przyjął na siebie 

obowiązki doradcy Burmistrza Trzcianki ds. współpracy 

w ramach EUIG z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. 

1 

21. 

XLI/263/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku                 

na terenie gminy Trzcianka” 

 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 24 kwietnia 2013 r., pod poz. 3212 i weszła w życie               

9 maja 2013 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-

I.4131.1232.2013.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia  

23 kwietnia 2013 r. - orzeczenie nieważności wskazanych 

§, ust., pkt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 26 kwietnia 2013r., 

poz. 3234). Został przygotowany projekt uchwały                        

w sprawie niewnoszenia skargi na ww. rozstrzygnięcie. 

1 

22. 

XLI/264/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 20 marca 2013 r., pod poz. 2336 i weszła w życie              

4 kwietnia 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia                       

30 czerwca 2013 r. 
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23. 

XLI/265/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela 

nieruchomości 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 20 marca 2013 r., pod poz. 2335 i weszła w życie              

4 kwietnia 2013 r. Przystąpiono do dystrybucji deklaracji. 

Termin złożenia wypełnionych deklaracji upłynie                    

15 czerwca br. 

 

24. 

XLI/266/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                               

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 20 marca 2013 r., pod poz. 2338 i weszła w życie              

4 kwietnia 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia                     

30 czerwca 2013 r. Opłata uiszczana będzie  raz                          

w  miesiącu (w terminie do ostatniego dnia), począwszy 

od  lipca 2013 r. 

 

25. 

XLI/267/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczone przez właściciela nieruchomości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z dnia 20 marca 2013 r., pod poz. 2337 i weszła w życie              

4 kwietnia 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia                     

30 czerwca 2013 r. 

 

 

26. 

   

XLI/268/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                       

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Podjęta uchwała została przekazana Zakładowi               

Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance i wdrożona                      

do realizacji przez Spółkę w okresie od 15.04.2013r.                   

do 14.04.2014r. 

 

27. 

 

XLI/269/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

Trzcianka na 2014 rok środków stanowiących fundusz   

sołecki 

Uchwała zostanie uwzględniona przy ustalaniu projektu 

budżetu na 2014 r. 

 

1 

28. 

XLI/270/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Trzcianka na lata 2013-2021 

Uchwała w trakcie realizacji przez cały 2013 r. 

 

1 

29. 

XLI/271/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok 

 

Realizacja, jak wyżej. 

1 

30. 

XLI/272/13 

z dnia 14 marca 2013 r.        

wspólnego przedsięwzięcia związanego z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego 

Zawarto porozumienie z powiatem czarnkowsko – 

trzcianeckim. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 

25.000,00 zł. Umowa Nr ROL.6232/1/2013 zawarta               

18 marca 2013 r. została przekazana do ogłoszenia                     

w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

 


