
Uchwała Nr LX/463/14

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

w sprawie  przystąpienia  gminy Trzcianka do stowarzyszenia  Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Na podstawie art.  18 ust.  1 w związku z art. 7 ust.  1 pkt 19 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) i art. 10 

ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 855 ze zm.), Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  1. Gmina  Trzcianka  przystępuje,  jako  członek  wspierający,  do 
stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

2. Do reprezentowania gminy Trzcianka w stowarzyszeniu,  o którym mowa 
w ust. 1, w Oddziale Rejonowym w Trzciance, wyznacza się Zastępcę Burmistrza 
Trzcianki. 

§  2.  1. Gmina  Trzcianka  deklaruje  składkę  roczną  w  wysokości  5.000  zł 
(słownie: pięćtysięcyzłotych) na rzecz Oddziału Rejonowego w Trzciance. 

2.  Źródłem  finansowania  składki  będą  środki  finansowe  pochodzące 
z dochodów własnych gminy Trzcianka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 

przystąpienia  gminy  Trzcianka  do  stowarzyszenia  Polski  Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Stowarzyszenie  Polski  Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, Oddział 
Rejonowy  w  Trzciance  powstał  w  1960  roku.  W  początkowym  okresie  swojej 
działalności Związek obejmował zasięgiem cały powiat czarnkowsko – trzcianecki 
skupiając  blisko  1115  członków  w  14  kołach.  Po  zmianach  strukturalno  – 
organizacyjnych powołano w Trzciance Oddział Rejonowy zrzeszający obecnie 450 
osób. Trzcianecki Oddział Rejonowy prowadzi 4 koła: we Wrzącej, Białej, Łomnicy 
i Siedlisku (60 członków). 

Podstawowymi  celami  Związku  jest  organizacja  życia  kulturalnego 
i  administracyjnego  emerytów,  rencistów  i  inwalidów;  uczestniczenie  w  życiu 
społecznym,  reprezentowanie  ich  interesów  wobec  organów  władzy  oraz 
popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa. 

Trzcianecki oddział prowadzi bogatą i wszechstronną działalność, począwszy 
od  organizacji  wycieczek  i  pikników,  badań  profilaktycznych,  zajęć 
rehabilitacyjnych, po udział w wystawach i przeglądach artystycznych. Przy związku 
działa zespół muzyczny „Cykady”, który często uświetnia imprezy miejsko – gminne 
i reprezentuje gminę Trzcianka na zewnątrz. 

Stowarzyszenie chcąc wzbogacać swoją ofertę dla seniorów zwróciło się do 
Komisji  Spraw  Społecznych  o  możliwość  wsparcia  działalności  przez  władze 
samorządowe.  Przystąpienie  gminy  Trzcianka,  jako  członka  wspierającego 
i wniesienie corocznej składki, pozwoli stowarzyszeniu na rozwój. 

Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Oddział  Rejonowy 
w Trzciance służy naszemu lokalnemu społeczeństwu, dlatego przystąpienie gminy 
do stowarzyszenia jest w pełni zasadne. 

 


