
OR.0002.17.2013.MD          Trzcianka, dnia 2013-11-21 

 

                                       

 

       Pani/Pan   ............................................... 

 

               Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, zwołuję sesję Rady Miejskiej Trzcianki, która odbędzie 

się 28 listopada 2013 r. o godz. 13
00

 w sali sesyjnego Urzędu Miejskiego 

Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr LIII/13 z 29.10.2013 r.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata  

2013 – 2021; 

b) zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok; 

c) 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; 

d) przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy na 2014 rok”; 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok; 

f) zmiany uchwały Nr XXXIV/220/12 Rady Miejskiej Trzcianki z 28 listopada 

2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla gminy Trzcianka na lata 2012-2015; 

g) opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka; 

h) lokalizacji targowiska miejskiego w Trzciance i ustalenia jego regulaminu; 

i) zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 

2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Trzcianka”; 
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j) zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 

2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierani odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka  

w obrębie geodezyjnym Biała na działce o nr ewid. 313/2; 

l) lokalnego programu rewitalizacji miasta Trzcianki na lata 2013-2020.* 

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami oraz z realizacji  

wniosków.  

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. 

7. Informacja o pismach adresowanych do Rady.  

8. Zamknięcie obrad.  
            Przewodniczący                         

                                    Rady Miejskiej Trzcianki 

                        

                       mgr  Włodzimierz Ignasiński 

  

 

 

 

 

 

Uwaga 

 Lokalny Program Rewitalizacji z powodu obszerności dokumentu jest dostępny do 

wglądu w biurze Rady oraz na stronie www.trzcianka.bip.pl/planowanie 

przestrzenne/inne dokumenty planistyczne 

http://www.trzcianka.bip.pl/

