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       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 23 października 2014 r. o godz. 13
00

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 

Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjecie protokołu nr LXVI/14 z 25.09.2014 r.  

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata  

2014-2031, 

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014, 

c) udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy 

Świętej w Róży Wielkiej na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy 

kościele zabytkowym pw. Świętej Rodziny w Kępie, 

d) przystąpienia gminy Trzcianka do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Trzciance, 

e) zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, 

f) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016 dla gminy Trzcianka, 

g) zmiany uchwały Nr XXXII/210/12  Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  

25 października 2012 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkanio-

wym  zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013-2017; 

h) przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy na 2015 rok”, 



i) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzcianka, 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Biała, 

k) zbycia nieruchomości, 

l) odwołania Rady Oświatowej, 

m) zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o pozbawienie lasów 

charakteru ochronnego, 

n) lokalizacji targowisk miejskich w Trzciance i ustalenia ich regulaminu. 

5. Wykonanie budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2014 r.: 

- Zarządzenie Nr 179/14 Burmistrza Trzcianki z 27.08.2014 r. w sprawie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze 

półrocze, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o  przebiegu  wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury za I półrocze 2014 r. 

-  Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19.09.2014 r. wyraża- 

jąca opinię o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianka za I półrocze  

2014 r.,  

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  21 października 2014 r. z analizy 

budżetu  gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2014 r. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza Trzcianki  z analizy 

oświadczeń majątkowych.  

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

wniosków. 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. 

9. Informacja o pismach adresowanych do Rady.  

10. Zamknięcie obrad.       

                  Przewodniczący                       

                     Rady Miejskiej Trzcianki 

 

 

                 mgr  Włodzimierz Ignasiński  

 

Uwaga: materiały dot. projektu uchwały 4i i punktu 5 do wglądu w biurze Rady p. 118 

oraz na stronie www.trzcianka.bip.pl zakładki: 

- planowanie przestrzenne/inne dokumenty planistyczne, 

- budżet/wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. 

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

