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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 29 maja 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. Przyjęcie protokołu nr LX/14 z 24.04.2014 r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:   

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Ziemi 

Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, 

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Trzcianeckiego Domu 

Kultury w Trzciance, 

e) zmiany uchwały Nr LVII/413/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 lutego 

2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy 

de minimis, 

f) programu ochrony środowiska dla gminy Trzcianka do roku 2016,  

z perspektywą do roku 2020, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera, 

i) wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli procedury 

wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych, 



 

j)  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016, 

k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, 

l) 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. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Trzcianka.  

6. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli procedury rozpatrywania skarg 

składanych do Urzędu Miejskiego Trzcianki w roku 2013.  

7. Sprawozdanie członka Rad Społecznych Szpitala Powiatowego w Trzciance  

i ZOZ w Czarnkowie. 

8. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami oraz  

z realizacji wniosków.  

9. Informacja z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej Trzcianki. 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania  radnych oraz sołtysów.  

11. Informacja o pismach adresowanych do Rady.  

12. Zamknięcie obrad.  

 

          Przewodniczący                         

                     Rady Miejskiej Trzcianki 

 

                 mgr  Włodzimierz Ignasiński  
 

 

projekt uchwały 4f - program ochrony środowiska, do wglądu w biurze Rady  

p. 118 oraz na stronie: http://www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/bip/ochrona-

srodowiska/aktualizacja-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-trzcianka.html  
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