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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  

30 stycznia 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 protokołów:  

a) nr LIV13 z 28.11. 2013 r.,  

b) nr LV/13 z 12.12.2013 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 4 KW 

Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 2, w skład Rady Miejskiej 

Trzcianki. 

5. Ślubowanie. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały budżetowej gminy Trzcianka na 2014 rok; 

b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przyłękach; 

c) wyrażenia zgody na przekazanie, w drodze umowy, prowadzenia Szkoły  

Podstawowej w Przyłękach; 

d) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Siedlisku i nadania mu aktu założyciel-

skiego; 

e) 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”; 

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 14 marca 2013 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej  

opłaty; 

g) w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  

nieruchomości zamieszkałej; 
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h) 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 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła-

ściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020; 

j) zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań 

własnych gminy oraz w sprawie podwyższeni kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie  

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub  

żywności; 

k) zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; 

l) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola na  

terenie gminy Trzcianka; 

m) podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego  

nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Trzcianka 

n) zbycia nieruchomości (działka przy ul. Kościuszki); 

o) zbycia nieruchomości (działka przy ul. P. Skargi); 

p) przystąpienia do opracowania  miejscowego planu  zagospodarowania prze-

strzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej; 

q) zmiany uchwały Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  

11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka; 

r) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Kukusia; 

s) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej Trzcianki; 

t) odpowiedzi na skargę; 

u) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Trzcianki; 

w) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na  

I półrocze 2014 r.  

7. Sprawozdanie członka Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Trzciance  

i ZZOZ w Czarnkowie. 

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

 wniosków.  

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.  

10. Informacja o pismach adresowanych do Rady.  

11. Zamknięcie obrad.  

          Przewodniczący                         

                     Rady Miejskiej Trzcianki 

 

                 mgr  Włodzimierz Ignasiński 


