Raport
o stanie Gminy Trzciana za rok 2021.
Raport o stanie Gminy Trzciana opracowano na podstawie art. 28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559). Raport ma na celu przedstawienie dokładnego i rzetelnego
obrazu ogólnej sytuacji Gminy Trzciana. Jest prezentacją wszystkich
podjętych w 2021 roku przez samorząd działań administracyjnych i
gospodarczych.
Raport przedstawia szeroki zakres danych obrazujących funkcjonowanie
Gminy Trzciana, stanowiąc jednocześnie źródło oceny jej kondycji i
możliwości dalszego rozwoju w przyszłości.
Raport obejmuje w
szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy
Trzciana. Jest przedstawiany Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja.
Przygotowanie raportu jest pierwszym etapem dłuższej procedury
rozpatrzenia raportu przez Radę Gminy, na dalsze etapy składają się:
debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem
Wójtowi wotum zaufania.

Liczba mieszkańców Gminy Trzciana na koniec 2021 roku - 5645
w tym:
Kamionna
Kierlikówka
Leszczyna
Łąkta Dolna
Rdzawa
Trzciana
Ujazd

- 897
- 506
- 829
- 1116
- 254
- 1646
- 397

Wójt, Urząd Gminy i samorządowe jednostki organizacyjne
Wójt Gminy
- mgr Cezary Stawarz
Sekretarz Gminy - mgr inż. Danuta Michniak Dutkiewicz Skarbnik Gminy - mgr Iwona Dudek.

Urząd Gminy w Trzcianie posiada strukturę referatowo-stanowiskową.
W 2021 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 30 osób,
w tym 23 osoby na stanowiskach urzędniczych oraz 7 osób na
stanowiskach obsługi.
Koszty działalności urzędu to:
16.084.848,42 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników:
2.852.601,33 zł
Informacje dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych:
Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie
Koszty działalności to:
224.962,32 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 190.539,57 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie
Koszty działalności to:
223.259,18 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 189.603,86 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
Koszty działalności to:
11.965.478,06 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników:
899.016,89 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie
Koszty działalności to:
1 082736,79 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników :
739795,84 zł
Gminny Klub Dziecięcy MAJA w Leszczynie
Koszty działalności to:
w tym na wynagrodzenia pracowników:

160.043,81 zł
123.867,49 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej
Koszty działalności to: 1.926.257,30 zł + 128.833,65 zł
oddział „O”
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.740.093,27 zł
Koszt na 1 ucznia PSP - 16.324,21zł, oddział „0” - 6.780,72 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce
Koszty działalności to: 1.310.971,13 zł + 70.512,17 zł oddział „O”
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.244.242,86 zł
Koszt na 1 ucznia PSP - 11.601,51zł, oddział „0” - 2.820,49 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Leszczynie
Koszty działalności to: 1.708.554,30 zł + 143.796,71 zł oddział „O”
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.622.011,49 zł
Koszt na 1 ucznia PSP - 13.453,18zł, oddział „0” - 5.991,53 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej
Koszty działalności to: 1.263.802,99 zł + 123.083,99 zł oddział „O”
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.174.347,50 zł
Koszt na 1 ucznia PSP - 16.850,71zł, oddział „0” - 4.923,36 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzcianie
Koszty działalności to: 2.623.549,46 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 2.098.449,23 zł
Koszt na 1 ucznia PSP - 13.117,75zł,
Publiczne Przedszkole
Koszty działalności to: 1.128.474,91 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.035.108,42 zł
Koszt na 1 ucznia PP - 9.174,59 zł,
Szkoła Muzyczna I Stopnia
Koszty działalności to: 1.419.810,48 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1.296.299,61 zł
Koszt na 1 ucznia SM - 10.439,78 zł
Gmina Trzciana dotowała Stowarzyszenia w zakresie działalności
dotyczącej oświaty w kwocie: 616.825,80 zł.-w tym dotacja podmiotowa:
- dla Niepublicznego Przedszkola w Kamionnej -

59.298,52 zł

- dla Niepublicznego Przedszkola w Kierlikówce -

265.165,08 zł

- dla Niepublicznego Przedszkola w Leszczynie -

229.362,20 zł

- dla Niepublicznego Przedszkola w Leszczynie na realizacje zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
63.000,00 zł

Dotacje celowe:
- dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana:
30.000,00 zł na wydatki bieżące,
128.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

35.515,21 zł.

W 2021 roku w ramach Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego uchwalonego 30 września 2020 r. Uchwałą Nr XV/145/20 realizowano 1
zadanie na kwotę 20.000,00 zł (Klub Sportowy Trzciana 2000).
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok został uchwalony

Uchwałą Nr

XVII/158/20 z dnia 30 listopada 2020 roku.
Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. (kredyty i pożyczki) - 9.029 268,83 zł
Całość gospodarki finansowej gminy i stan mienia komunalnego zawarte są w
Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu - Zarządzenie Wójta Gminy Trzciana Nr
343/VIII/22 z dnia 29 marca 2022 r.
Dowóz dzieci do szkół - 89.584,34 zł
Fundusz Sołecki - 313.008,18 zł
INWESTYCJE w 2021 ROKU
Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami, również dla samorządów.
Pomimo ograniczeń realizowane były zaplanowane zadania, a także dużo inwestowano,
aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna, odpowiadała rosnącym potrzebom
związanym z intensywnym rozwojem gminy i jak najlepiej służyła jej mieszkańcom. W
tym roku udało się zrealizować wiele ważnych dla gminy inwestycji o łącznej wartości
blisko 11,4 mln zł oraz pozyskać rekordowe dotacje w kwocie 24,3 mln zł. To one, z
każdym dniem przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a także
pozytywnie wpływają na wizerunek gminy.
Gminę Trzciana odwiedziła Para Prezydencka oraz wiele znamienitych osobistości. Nie
obyło się również bez wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także licznych spotkań
integrujących społeczność gminy. Każdy w tej różnorodnej ofercie wydarzeń mógł

znaleźć coś dla siebie. Wszystko to z myślą o mieszkańcach gminy. Ten intensywny rok
przyniósł nam wiele radości
i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Pomimo pandemii nie zwalniano tempa i nieustannie realizowano wszelkie pomysły i
projekty, by w naszej urokliwej gminie żyło się jak najlepiej.
Gmina Trzciana w 2021 roku otrzymała następujące środki finansowe:

1. Rekordowe dotacje 24,3 mln zł:
















10 mln zł dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych na:
- rozbudowę oczyszczalni ścieków 7,6 mln zł
- rozbudowę ujęcia wody
2,375 mln zł
3,8 mln zł z budżetu Państwa na inwestycje wodno - kanalizacyjne
2,05 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
- 1,8 mln zł na nowe przedszkole w Trzcianie przy Orliku
- 0,25 mln zł na bumerang w Leszczynie (budowa wewnętrznego placu zabaw
w miejscu niedokończonego basenu w budynku Szkoły Podstawowej
w Leszczynie)
1,45 mln zł z Tarczy Turystycznej:
- 800 tys. zł na zbiorniki wodne
- 250 tys. zł na wieżę widokową
- 400 tys. zł chodnik w Leszczynie
1,7 mln zł na remont Drogi Powiatowej Ujazd - Kamionna (dotacja dla Starostwa
Powiatowego w Bochni)
1 mln zł za zajęcie I miejsca w powiecie bocheńskim w rządowym konkursie
„Rosnąca Odporność”
1,05 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- 873 tys. zł na drogę Rdzawa przez centrum wsi
- 186 tys. zł na drogę Kierlikówka - Stokłosa
Cyfrowa Gmina 169 380 tys. zł (na cyfryzację urzędu gminy oraz jednostek
podległych gminie)
Laboratoria przyszłości 270 tys. zł (dla 5 szkół podstawowych z terenu Gminy
Trzciana w celu stworzenia nowoczesnej szkoły, która wpływa m. in. na
odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań dzieci)
3 mln zł mieszkania dla młodych ( mieszkania w zabudowie szeregowej 2-3
piętrowej w miejscowości Trzciana, termin realizacji 2024 r.)

2. Inwestycje 11,4 mln zł:
zadania drogowe w każdej miejscowości Gminy Trzciana:
- modernizacja Drogi Wojewódzkiej 966 Trzciana - Działy
- modernizacja Drogi Gminnej Łąkta Dolna - Półrolki
- droga Łąkta Dolna - Babral
- droga Leszczyna - Popówki

- droga Rdzawa - Centrum wsi rozpoczęcie zadania
- droga Kierlikówka do Kościoła
- trzy drogi w Ujeździe: Marzec, Leśniak, Biros
- droga Kamionna - Polityczna
- chodnik przy drodze powiatowej w Leszczynie
- oświetlenie 2-giej części Leszczyny
- gotowy projekt oświetlenia drogi powiatowej w Łąkcie Dolnej – Nagórze
- gotowy projekt chodnika przy drodze powiatowej Trzciana – Łąkta Dolna
(współfinansowany z budżetu powiatu).
Pozostałe zadania inwestycyjne

2,2 mln zł

- przewiązka ZPO w Trzcianie
694 tys. zł
- nowy plac zabaw przy orliku w Trzcianie
178 tys. zł
- dowóz dzieci z drugiej części Leszczyny
30 tys. zł
- remont OSP w Leszczynie
139 tys. zł
- rozbudowa świetlicy w Kamionnej
485 tys. zł
- nowe szafki w remizie OSP w Łąkcie Dolnej
6 tys. zł
- malowanie dachu na budynku przedszkola w Trzcianie ok.
13 tys. zł
- remont mostu Trzciana - Kierlikówka ok.
40 tys. zł
- rozbudowa kanalizacji w Łąkcie Dolnej
69 tys. zł
- rozbudowa wodociągu Trzciana - Srokówka
68 tys. zł
- zakończenie I etapu Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
390 tys. zł
- malowanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej
24 tys. zł
- wymiana rynien na budynku Szkoły Podstawowej w Leszczynie
7 tys. zł
- zakup laptopów dla szkół
75 tys. zł

Na koniec 2021 roku nastąpił wzrost wartości majątku gminy o 951 tys. zł poprzez:
- uregulowanie własności lasu w Kamionnej o pow. 6,7 ha i wartości 609 tys. zł
- zakup działki przy OSP w Rdzawie o wartości 22 tys. zł
- darowizna magazynu w Kamionnej o wartości 85 tys. zł
- zakup działki o powierzchni 65 ar przy orliku w Trzcianie o wartości 50 tys. zł,
z przeznaczeniem pod budowę nowego przedszkola
- zakup działki o wartości 185 tys. zł z przeznaczeniem pod budowę mieszkań
z programu „Mieszkania dla młodych”.
Gmina Trzciana w roku 2021 poprzez nabycie nowych pojazdów zwiększyła
majątek ruchomy o kwotę 382 tys. zł:

-samochód dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie o
wartości
185 tys. zł (współfinansowany z PFRON)
-samochód dla Posterunku Policji w Trzcianie o wartości 122 tys. zł
(współfinansowany z MSWiA)

- samochód operacyjny na potrzeby OSP Kamionna 15 tys. zł (darowizna)
- samochód Toyota Proace na potrzeby Urzędu Gminy 60 tys. zł (darowizna)
Wydarzenia i koncerty w 2021 roku:
- Wizyta Pary Prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser - Duda w Gminie
Trzciana
- Otwarcie i poświęcenie nowego budynku Urzędu Gminy w Trzcianie
- Spotkanie Wójta Gminy Trzciana z Premierem Mateuszem Morawieckim
- Dożynki Gminne z udziałem Wojewody Małopolskiego Łukaszem Kmitą
- Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie
- Wizyta Wicemarszałka Łukasza Smółki
- Gminny Koncert Kolęd w kościele parafialnym w Trzcianie
- Piknik rodzinny na orliku
- Gminny konkurs plastyczny
- Spotkanie Pani Prezydentowej z Kołami Gospodyń
- Wizyta w Sejmie RP Kół Gospodyń i Gospodarzy z terenu Gminy Trzciana
- Noworoczny koncert Orkiestry Dętej OSP z Leszczyny w kościele parafialnym
w Leszczynie
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Pierwszy Gminny Konkurs Szopek
- Pierwszy Orszak Trzech Króli
- Finał Pucharu Wójta w piłce nożnej
- Gminne igrzyska dzieci w biegach przełajowych
- Gminne Igrzyska w halowej piłce nożnej
- Gminne Igrzyska w piłce nożnej dla dzieci
Gmina Trzciana tradycyjnie już kolejny raz zorganizowała dzieciom zimowy i letni
wypoczynek w czasie ferii zimowych i w czasie wakacji:
- Wypoczynek zimowy - „Superferie” dla dzieci z terenu Gminy Trzciana
(zorganizowano m. in. Wyjazdy: do Gruszowa – zwiedzanie Mini Zoo,
do Cichawki – „Frankówka Mała”, do Krakowa, wyjście na Śnieżnicę – szczyt
w Beskidzie Wyspowym)
- Wypoczynek letni – półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Trzciana
(półkolonia nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Jarosławiec,
od 02-10 lipca 2021 r.,
półkolonia nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy, od 21-29 sierpnia 2021 r.,
półkolonia w Trzcianie w dniach od 13-30 lipca 2021 r.)
- Nauka jazdy na nartach w ramach program „Jeżdżę z głową”
(zorganizowano 4 wyjazdy na stok narciarski w Laskowej, zajęcia obejmowały 20
godzin nauki jazdy na nartach)

Realizacja uchwał Rady Gminy Trzciana w 2021 r.
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy, do zadań którego
należy m.in. wykonywanie uchwał rady gminy. Rada gminy jest organem
stanowiącym i kontrolnym. Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia
wyboru.
Radę Gminy Trzciana tworzy 15 radnych
Skład Rady Gminy Trzciana - kadencja 2018-2023
- stan na 31.12.2021
Paruch Renata - Przewodnicząca Rady Gminy
Duda Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ujejski Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Komisja Rewizyjna

Komisja
Oświatowa

1. Pastuszak Stanisław Przewodniczący

Komisja
GospodarczoBudżetowa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
1. Ujejski Marcin Przewodniczący

2. Cempura Tadeusz członek

2. Cichoń Stanisław członek

2. Paruch Renata - członek

2. Pijanowski Józef - członek

3. Kołodziej Kazimierz
- członek

3. Duda Marcin - członek

3. Pietroń Maria - członek

3. Osikowicz Piotr - członek

4. Grabowski Henryk członek
5. Kukla
członek

Wiesław

6. Osikowicz
członek
7. Śliwa
członek

-

Piotr

-

Ryszard

-

Społeczno-

1. Kukla Mirosław
Przewodniczący

4. Pijanowski
członek
5. Stochel
członek

-

Józef

-

Krzysztof

-

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
1.
Cempura
Przewodniczący

Nowo wybrany radny w 2021 r. - Krzysztof Stochel
(wybory uzupełniające 13 czerwca 2021 r., ślubowanie 24 czerwca 2021 r.)

Tadeusz

-

W 2021 roku Rada Gminy Trzciana obradowała i podejmowała stosowne uchwały
zgodnie z planem pracy Rady .
W tym okresie odbyło się 8 sesji, na których podjęto ogółem 91 uchwał.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przekazał
podjęte uchwały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru.
W zakresie zgodności z prawem - Wojewoda Małopolski, a w zakresie spraw
finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa.
Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś
uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
W podjętych uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych
nieprawidłowości.
To potwierdza, że uchwały przyjęte zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru, tj. Wojewodę
Małopolskiego zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z
zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
W roku 2021 Wójt Gminy Trzciana działając jako organ wykonawczy gminy
wydał 106 zarządzeń.

Sesje i uchwały:
Data
podjęcia
uchwały
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.

Numer
Uchwały
XIX/169/21
XIX/170/21
XIX/171/21
XIX/172/21
XIX/173/21
XIX/174/21

10.03.2021 r.
10.03.2021 r.

XIX/175/21

10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.

XIX/177/21
XIX/178/21

10.03.2021 r.

XIX/176/21

XIX/179/21
XIX/180/21

10.03.2021 r.
XIX/181/21
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.

XIX/182/21
XIX/183/21

W sprawie:
zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobra na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji
projektowej infrastruktury turystycznej Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy – etap I”
określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz
realizacji zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Trzciana
znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze
realizacji zadania w zakresie udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w schronisku
prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Trzciana
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Trzciana środków finansowych stanowiących fundusz
sołecki w 2022 roku.
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Trzciana w 2021 roku
nieodpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzciana, gmina
Trzciana.
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych
z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.
rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji związanych
z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanymi przez Rząd RP od 2021r.

10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
10.03.2021 r.
31.03.2021 r.
31.03.2021 r.
31.03.2021 r.
14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
14.05.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.

XIX/184/21
XIX/185/21
XIX/186/21
XX/187/21
XX/188/21
XX/189/21
XXI/190/21
XXI/191/21
XXI/192/21
XXI/193/21
XXI/194/21
XXI/195/21
XXII/196/21
XXII/197/21
XXII/198/21
XXII/199/21
XXII/200/21
XXII/201/21

24.06.2021 r.
XXII/202/21
24.06.2021 r.

XXII/203/21

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Trzciana prawa własności nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,53 ha, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 918/1, położonej w Trzcianie gm. Trzciana
przekazania w 2021 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni z przeznaczeniem dla Posterunku
Policji w Trzcianie.
określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2072K Leszczyna –
Nowe Rybie w miejscowości Kierlikówka.
wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o.
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
zmiany uchwały Nr VII/71/19 Rady Gminy Trzciana z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/32/19
Rady Gminy Trzciana z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana".
przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciana".
zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za rok 2020 i
przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana za 2020 rok.
przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok.
przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Trzciana.
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzciana na lata 2021-2030.
uchylenia uchwały Nr XIX/175/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Brzeszcze.
uchylenia uchwały Nr XIX/176/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze realizacji zadania
w zakresie udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych w schronisku prowadzony przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Brzeszcze, a gminą Trzciana dotyczącego
udzielenia tymczasowego schronienia jednemu bezdomnemu mężczyźnie z terenu gminy Trzciana

24.06.2021 r.
24.06.2021 r.

XXII/204/21

24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.

XXII/206/21
XXII/207/21
XXII/208/21
XXII/209/21
XXII/210/21

24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.

XXII/205/21

XXII/211/21
XXII/212/21
XXII/213/21
XXII/214/21

24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
24.06.2021 r.
29.07.2021 r.
29.07.2021 r.
29.07.2021 r.
29.07.2021 r.

XXII/215/21
XXII/216/21
XXII/217/21
XXII/218/21
XXII/219/21
XXII/220/21
XXIII/221/21
XXIII/222/21
XXIII/223/21
XXIII/224/21

29.07.2021 r.

XXIII/225/21

30.09.2021 r.

XXIV/226/21

w Schronisku dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzeszczach.
udzielenia Wójtowi Gminy Trzciana wotum zaufania
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Trzciana za rok 2020.
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciana za rok 2020.
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Trzciana za rok 2020.
zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2021 r.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Trzciana w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
zmiany Uchwały nr XIX/177/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzciana.
zmiany uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Trzciana z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzciana.
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie"
uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświatowo - Społecznej
zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji
pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana
pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o.
zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki rowerowej
wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2081K Leszczyna-Wieruszyce w miejscowości
Leszczyna – etap III” - w ramach ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.
uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Trzciana”
zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.

30.09.2021 r.
30.09.2021 r.

XXIV/227/21
XXIV/228/21

30.09.2021 r.

XXIV/229/21

30.09.2021 r.

XXIV/230/21

30.09.2021 r.

XXIV/231/21

30.09.2021 r.

XXIV/232/21

30.09.2021 r.

XXIV/233/21

30.09.2021 r.
30.09.2021 r.
23.11.2021 r.
23.11.2021 r.
23.11.2021 r.

XXIV/234/21
XXIV/235/21
XXV/236/21
XXV/237/21
XXV/238/21

23.11.2021 r.

XXV/239/21

23.11.2021 r.
23.11.2021 r.

XXV/240/21
XXV/241/21

23.11.2021 r.

XXV/242/21

23.11.2021 r.

XXV/243/21

23.11.2021 r.

XXV/244/21

23.11.2021 r.

XXV/245/21

zmiany Wieloletniej Progozy Finansowej
programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022.
zmiany uchwały Nr XXVI/245/18 Rady Gminy Trzciana z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Trzciana.
ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
obszarze Gminy Trzciana.
uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli przyjęcia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzciana na lata
2022-2024.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego zasób Gminy Trzciana na
czas oznaczony do lat 3
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Maja"
w Leszczynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzciana na rok szkolny 2021/2022
pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana
zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach
chronionych
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej - Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Trzcianie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok
wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy wieży widokowej na Górze
Kamionna.
ustalenia wysokości opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Trzciana.

23.11.2021 r.

XXV/246/21

23.11.2021 r.

XXV/247/21

23.11.2021 r.
23.11.2021 r.
22.12.2021 r.
22.12.2021 r.
22.12.2021 r.
22.12.2021 r.
22.12.2021 r.

XXV/248/21
XXV/249/21
XXVI/250/21
XXVI/251/21
XXVI/252/21
XXVI/253/21
XXVI/254/21

22.12.2021 r.

XXVI/255/21

22.12.2021 r.

XXVI/256/21

22.12.2021 r.
22.12.2021 r.
22.12.2021 r.

XXVI/257/21
XXVI/258/21
XXVI/259/21

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na terenie Gminy
Trzciana.
zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje
się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie
Gminy Trzciana.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
zmiany budżetu i w budżecie Gminy Trzciana na 2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZCIANA NA ROK 2022
Wieloletniej Prognozy Finansowej
zmiany uchwały nr XXV/248/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp.
z o.o.” z siedzibą w Brzesku
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
stanowiącego zasób Gminy Trzciana
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzciana.
uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2022 rok
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2022 r.

