RAPORT O STANIE
GMINY TRZCINICA
ZA ROK 2020

I. Uwagi ogólne
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) nałożyła na Wójta obowiązek przedstawienia Radzie
Gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w
szczególności realizację:
a) polityk,
b) programów,
c) strategii
d) uchwał rady gminy,
e) budżetu obywatelskiego.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie
zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału
w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru
oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym
przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której
zamieszkują” (tak: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych,

druk

sejmowy

nr

2001,

dostępny

na

stronie

internetowej

Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001.
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi. Raport rozpatrywany
będzie w pierwszej kolejności. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie
raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum
zaufania dla wójta z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji członkom
organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
a) sprawozdawczą,
b) partycypacyjną,
c) oceniającą.
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Raport

obejmuje

informacje

dotyczące

działalności

organu

wykonawczego,

a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje
dotyczące działalności wójta w roku poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest
przedstawiony. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w
każdym dokumencie tego rodzaju:
1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których
wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ wykonawczy
(polityk, strategii, programów i innych),
2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Trzcinica przedstawia Radzie Gminy Trzcinica raport o stanie Gminy Trzcinica za
rok 2020.
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II. Sprawozdania z działalności Wójta Gminy Trzcinica w 2020 r.
1. Stowarzyszenia działające na terenie Gminy:
W 2020 r. Wójt Gminy Trzcinica współpracował z następującymi stowarzyszeniami na terenie
Gminy:
1) Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”,
2) Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”,
3) Stowarzyszenie „Herkules”,
4) Towarzystwo Przyjaciół Lasek „LUKUS”,
5) Towarzystwo Społeczne „TILIA”,
6) Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”,
7) Stowarzyszenie „Voley”,
8) Stowarzyszenie „Sparta Ultra Team”
2. Organizacje społeczne działające na terenie Gminy. Wójt Gminy Trzcinica
w 2020 r. współpracował z następującymi organizacjami na terenie Gminy:
1) Koło Gospodyń Wiejskich w Pomianach,
2) Koło Gospodyń Wiejskich w Wodzicznej,
3) Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce,
4) Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach,
5) Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Trzcińskiej
6) Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcinicy
7) Koło Gospodyń Wiejskich w Aniołce Pierwszej
8) Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach
9) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Laskach,
10) Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Trzcinicy,
11) L.Z.S Victoria Laski,
12) LZS Trzcinica,
13) GKS Trzcinica,
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy,
15) Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach,
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16) Ochotnicza Straż Pożarna w Pomianach,
17) Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy Trzcińskiej,
18) Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrówce,
19) Ochotnicza Straż Pożarna w Smardzach,
20) Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzicznej,
21) Ochotnicza Straż Pożarna w Aniołce Pierwszej,
22) Związek Hodowców Gołębi
3. Zaangażowanie Wójta Gminy Trzcinica w inicjatywach o szczeblu lokalnym, powiatowym
i regionalnym:
1) udział w 12 sesjach Rady Gminy Trzcinica
2) udział w 6 debatach przedsesyjnych Rady Gminy Trzcinica
3) udział w 26 posiedzeniach Komisji Rady Gminy Trzcinica
4) udział w 2 spotkaniach z sołtysami i 8 zebraniach wiejskich,
5) udział w 85 spotkaniach dotyczących inwestycji realizowanych przez Gminę
Trzcinica,
6) udział w 60 szkoleniach i naradach organizowanych przez różne instytucje oraz
administrację różnych szczebli,
7) udział w 15 uroczystościach na szczeblu powiatowym, gminnym
i lokalnym,
8) udział w 61 uroczystościach i spotkaniach ,
9) udział w 5 sesjach Rady Powiatu Kępińskiego,
10) udział w 7 zebraniach Ochotniczej Straży Pożarnej różnych szczebli

III. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym w Gminie Trzcinica realizowane były następujące programy i
strategie:
1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2021
3. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
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4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2020.
5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcinica na lata 2017-2021
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Trzcinica na rok 2020
8. Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023
9. Program współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020
10. Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Trzcinica
11. Gminny Program opieki nad zabytkami dla Gminy Trzcinica na lata 2015-2018
12. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Trzcinica
13. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2010-2020
14. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 20192021 przyjęty Uchwałą nr IV/37/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r.
Niniejszy Program był w części realizowany w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Nadrzędna zasadą Programu była ścisła współpraca
podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantowało skuteczność podejmowanych
działań.
Głównym założeniem Programu było stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia rodziny poprzez
działanie mające służyć:
1) wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej we wczesnym etapie jej
funkcjonowania,
2) wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony
dzieci

przed

nieprzystosowaniem

i wykluczeniem,
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społecznym,

marginalizacją

3) poprawieniu sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacenie oferty
edukacyjnej oraz wspieraniu uczniów wymagających pomocy,
4) zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie
stosowanych działań profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych w środowisku,
5) zapobieganiu powstawiana sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz
skutecznemu reagowaniu w sytuacjach poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia.
Głównym celem Programu było stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną w Gminie Trzcinica.
Dla realizacji Programu wytyczono cele szczegółowe:
1) budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin,
2) wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny,
3) wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym,
4) opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo,
5) poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom
i zjawiskom przemocy.
Realizatorami Programu w 2020 r. były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy,
placówki oświatowe, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii, Urząd Gminy Trzcinica, Rada Gminy Trzcinica oraz Zespół Interdyscyplinarny.
Środki na realizacje Programu pochodziły z budżetu Gminy Trzcinica oraz budżetu państwa.
Zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz
prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na
pokrycie kosztów jego utrzymania.
W 2020 r. GOPS w Trzcinicy partycypował w kosztach utrzymania 7 dzieci z terenu Gminy
Trzcinica, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych i w zawodowych rodzinach
zastępczych.
Program realizowany był także poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Asystent rodziny jest to
osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę. Celem wsparcia jest to, aby w przyszłości rodzina
samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania
dzieci. Jest to osoba towarzyszącą komuś, współobecna, pomagająca, będącą w pogotowiu.
Asystent rodziny zostaje przyznany na wniosek pracownika socjalnego, wniosek instytucji, lub
na mocy postanowienia sądu.
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Pomoc i wsparcie w formie asystenta rodziny z terenu Gminy Trzcinica otrzymały
6 rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji
opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci.
2. Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrona Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Gminny program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą
nr XIX/152/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 grudnia 2016 r.
Głównym celem Programu jest zapobieganie zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania
rodziny i efektywna pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z tych zagrożeń oraz
zorganizowanie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy domowej.
Cele szczegółowe to:
1) koordynacja działań lokalnych podmiotów realizowana poprzez kontynuacje działalność
Zespołu Interdyscyplinarnego, w celu szybkiego i skutecznego podejmowania działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie
poprzez zadania Zespołu:
a) kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, przyjmowanie
zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu
powstrzymanie przemocy,
b) kierowanie ofiar i sprawców do specjalistów zajmujących się sprawami przemocowymi,
c) monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, szczególnie uruchomienie
współpracy,
d) zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”,
e) gromadzenie danych na temat instytucji udzielających pomocy,
f) analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
g) występowanie z zawiadomieniami do prokuratora o podejrzeniu popełnienia czynów
określonych

w

art.

2

pkt.

2

ustawy

o

przeciwdziałaniu

przemocy

w rodzinie;
2) systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości
i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinnie, realizowana przez:
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a) przygotowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
b) ułatwienie dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy,
c) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawisk przemocy,
d) prowadzenie

tablic

informacyjnych

w

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

o lokalnym systemie pomocy,
e) rozpowszechniania informacji o programach korekcyjna – edukacyjnych;
3) zapewnianie pomocy osobom doświadczającym przemocy, cel realizowany poprzez:
a) wsparcie specjalistów w formie porad,
b) uruchomienie punktu porad psychologa i psychoterapeuty, wdrażanie procedury
„Niebieskiej Karty”,
c) budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
d) nawiązywanie i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb
i instytucji.
Pełna realizacja wyznaczonych celów była uzależniona od stopnia zaangażowania tych podmiotów
w stworzeniu systemu umożliwiającego rodzinie uzyskania specjalistycznego wsparcia i niezbędnej
pomocy, by sama stawała się niezależna, wydolna i zaradna.
Podmioty realizujące Program na terenie Gminy Trzcinica:
1) Punkt konsultacyjny w Laskach,
2) Gminna

Komisja

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

i Narkomanii,
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy,
4) placówki oświatowe,
5) Posterunek Policji w Laskach,
6) kościoły,
7) świetlice środowiskowe,
8) psycholog.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2021 realizowany jest poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica.
Obsługą Zespołu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy.
Czynności podejmowane i realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny – w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie – obejmuje Procedura „Niebieskiej
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Karty”. Ideą procedury jest nawiązanie współpracy i działanie interdyscyplinarne w myśl założenia,
że przemoc w rodzinie nie jest wyłącznie zagadnieniem prawno-karnym, ale również socjalnym,
psychologicznym i zdrowotnym.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie Niebieskiej Karty – formularza A
w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu stosowania przemocy wobec członków rodziny.
Zgłoszenia takiego mogą dokonać przedstawiciele instytucji pomocowych bądź inne osoby, które
powzięły informacje o problemie przemocy domowej. Niebieska Karta – A wpływa do
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2020 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Trzcinica wpłynęło 13 Niebieskich Kart z czego:
1) 1 Niebieska Karta założona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy
2) 10 Niebieskich Kart założonych przez policję,
3) 2 Niebieskie Karty przekazane z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kępno.
W 2020 r. prowadzono procedury „Niebieska Karta” w 13 rodzinach z czego:
1) w 3 rodzinach kontynuowano procedury Niebieskiej Karty rozpoczęte w 2019 r.
2) w 1 rodzinie Niebieska Karta była założona w 2019 r. i po raz drugi w 2020 r.
3) w 9 rodzinach Niebieskie Karty założono po raz pierwszy w 2020 r.
W 2020 r. zakończono 9 Niebieskich Kart z czego:
1) 5 Niebieskich Kart z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy
2) 4 Niebieskiej karty z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań
Na spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w

Gminie

Trzcinica

omawiane

są

problemy

rodzin

dotkniętych

przemocą.

Ponadto

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje do pracy w danej rodzinie specjalistów
z różnych dziedzin, współpracujących ze sobą w ramach tzw. grupach roboczych.
W 2020 r. odbyły się:
- 1 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Trzcinica
- 22 spotkań Grup Roboczych
Grupy Robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy
w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty. Dokonują analizy sytuacji
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rodzinnej – wypełniając formularz NK – C, z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą, wobec której, istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie.
Grupy Robocze tworzą indywidualne plany działania dla poszczególnych rodzin, w oparciu
których podejmują działania w ramach swoich kompetencji.
W 2020 r. wypełniono:
- 5 formularze Niebieskiej Karty – C
- 7 formularze Niebieskiej Karty – D
Dodatkowo Grupy Robocze mogą podejmować inne zadania sprzyjające zmianie sytuacji rodziny,
jak chociażby wzmacnianie jej zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań poprzez
kierowanie do grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kierowania do specjalistów, w tym
psychologów, pedagogów, terapeutów uzależnień.
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy w ramach prac Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica skierował:
- 2 zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Kępnie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 207 par. 1 kk oraz 1 wniosek o przymusowe leczenie odwykowe,
- 1 wniosek do Gminnej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i narkomanii w Trzcinicy.
3. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy realizował zadania w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą
osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program
jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz budżetu państwa otrzymanych w ramach
dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Gmina Trzcinica w 2020 r. na realizacje w/w zadania otrzymała kwotę dotacji dodatkowo
zwiększoną o 5% ze względu na realizowanie posiłków w stołówkach przez siebie prowadzonych
bezpośrednio.
W ramach Programu udzielono pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole oraz świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
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W 2020 r. udzielono następującej pomocy:
- 104 dzieci skorzystało z dożywiania w szkole
- 15 dzieci zostało objętych dożywianiem na wniosek dyrektora szkoły
- 53 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
W roku 2020 Gmina Trzcinica realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIII/122/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30.12.2019 r.
Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie z już istniejącymi problemami poprzez:
1) opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej przez dzieci i młodzież,
2) ograniczenia zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
3) poszukiwanie skutecznych form kontroli prawnych i społecznych nad szkodliwymi
formami postępowania osób uzależnionych,
4) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków ich rodzin,
5) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
6) wspieranie szkól i instytucji w kreowaniu właściwych wzorców i popularyzacji zdrowego
stylu życia,
7) promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki,
8) realizowanie programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych
wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia, w szczególności wśród
młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.
5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
W roku 2020 Gmina Trzcinica realizowała Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020 przyjęty Uchwałą Nr XIII/123/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30.12.2019 r.
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Głównym celem programu jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów
związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku poprzez
cele szczegółowe:
1) zapobieganie powstawaniu uzależnień szczególnie związanych z narkotykami poprzez
działalność wychowawczą, edukacyjną i zapobiegawczą,
2) określenie problemu narkomanii w Gminie Trzcinica wśród dzieci i młodzieży,
3) doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii,
4) zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat profilaktyki domowej,
5) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w sytuacjach
skomplikowanych, kształtowanie prawidłowych nawyków organizowania wolnego czasu.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizowany jest prze Gminna Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Komisja działa na podstawie art. 4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu
w trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U.2019 poz. 2277 z późn. zm.) oraz na

podstawie opracowanych co roku przez komisję programów. Programy są kontynuacją zadań z lat
poprzednich.
Gminna Komisja RPA i N składa się z 8 osób. Przewodniczącego komisji, który jest jednocześnie
pełnomocnikiem Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, sekretarza
komisji oraz 6 członków

komisji. Wszyscy członkowie komisji uczestniczą w szkoleniach

z zakresu profilaktyki.
Komisja ma szczególne zadanie wspieranie i motywowanie osób i rodzin do zmiany stylu życia.
Motywowanie osób uzależnionych pomoc rodzinom uzależnionym w rozwiązywaniu trudności
w życiu codziennym rodziny.
Komisja opiniuje wnioski w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie alkoholu,
zarówno pod względem zgodności jak i lokalizacji punktu.
W roku 2020 wydano 25 postanowień dotyczących sprzedaży alkoholu, w tym 20 dotyczących
spożycia poza miejscem sprzedaży i 5 dotyczących spożycia w miejscu sprzedaży.
Członkowie komisji pełnią dyżury w punkcie konsultacyjnym w każdy I wtorek miesiąca od godz.
16-tej do godz. 18 -tej. Do punktu zgłaszają się osoby uzależnione i członkowie ich rodzin,
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rozmowa i pokierowanie do odpowiedniej instytucji pomaga znaleźć rozwiązanie problemu i
pomoc specjalistów.
Do punktu konsultacyjnego oraz porad psychoterapeuty w 2020 roku przybyło 24 osób, udzielono
30 porad.
Komisja współpracuje w ramach swojej działalności z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Trzcinicy, policją, szczególnie z dzielnicowymi, Prokuraturą

i sądami. Stale współpracuje

z Zespołem Szkół w Laskach oraz Zespołem Szkół w Trzcinicy, w szczególności z p. pedagog,
z którą uzgadniane są programy profilaktyczne, konkursy itp. działania.
W Zespołach Szkół w Trzcinicy i w Laskach prowadzone były zajęcia w ramach programu zdrowia
psychicznego pn. „Myślę pozytywnie” oraz zajęcia warsztatowe pn. „Link do przyszłości”.
Odbył się konkurs plastyczny dla dzieci „Dzień bezpiecznego internetu” w ramach akcji „Jestem
bezpieczny w sieci”, natomiast w ramach akcji „Szkoła pozytywnego myślenia” wychowawcy
podczas zebrań z rodzicami przeprowadzali pogadanki i prelekcje z zakresu profilaktyki i
uzależnień oraz w ramach godzin wychowawczych i spotkań z pedagogiem
Gminna komisja we współpracy z

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrektorami

zespołów szkół zorganizowała dla dzieci z rodzin zagrożonych z Gminy Trzcinica na wypoczynek
letni, jednak z powodu pandemii wyjazd został odwołany.
Ponadto 4 członków komisji uczestniczy w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego, gdzie
rozwiązywane są problemy przemocy, a także zagrożenia w związku z nadużywaniem alkoholu.
Wszystkie działania w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii mają odzwierciedlenie
w programach na rok 2021.
W ramach działań profilaktycznych 2020 roku działały :
- siłownia w Laskach,
- pozaszkolne zajęcia sportowe w Trzcinicy.
Gminna komisja realizuje program również poprzez:
- zakup odblasków dla klasy IV szkoły podstawowej w Laskach i w Trzcinicy,
- zakup informatorów o ruchu drogowym dla uczniów,
- organizację warsztaty profilaktycznych i programów profilaktycznych przeprowadzonych
w Trzcinica i ZS w Laskach przez Pracownię Profilaktyczną ,,Empatia'' w Kaliszu.
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w ZS

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizowane były w 2020 r. w ramach
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
6. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcinica na lata 2017-2021
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Trzcinica na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą nr 176/2017 Rady Gminy Trzcinica z dnia 18
maja 2017 r.
Program obejmuje w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach,
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.
3) planowaną sprzedaż lokali,
4) zasady polityki czynszowej,
5) zasady wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
6) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach,
7) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
8) wysokość wydatków w kolejnych latach.
W 2020 r. Gmina Trzcinica dysponowała 26 lokalami mieszkaniowymi, przydzielono 1 lokal
mieszkalny w budynku komunalnym w Piotrówce.
Gmina Trzcinica nie posiada lokali socjalnych.
Przeprowadzono remonty budynków komunalnych:
- zakupiono i zamontowano stolarkę okienną w budynku komunalnym w Pomianach 5,
- zakupiono i zamontowano płot przed budynkiem komunalnym w Laskach ul. Kępińska 16,
- wykonano malowanie klatki schodowej i montaż oświetlenia w budynku komunalnym w
Wodzicznej 55,
- zamontowano szambo w budynku komunalnym Piotrówka 22
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej stanowiły:
- wpływy z czynszów,
- budżet Gminy,
14

7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Trzcinica na 2020 r.

W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica na rok 2020 przyjęty uchwałą
nr XV/137/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 marca 2020 r.
Celem Programu było zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica oraz opieka
nad zwierzętami.
1. Zadaniami priorytetowymi Programu były:
a) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
c) odławianie bezdomnych zwierząt,
d) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
2. Program realizowano poprzez:
1) działalność schroniska, do którego należało:
a) opieka nad zwierzętami w ramach umowy prowadzących schronisko,
b) sterylizacja lub kastracja zwierząt,
c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
d) usypianie ślepych miotów,
e) zapewnienie opieki weterynaryjnej;
2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt po dokonaniu zgłoszenia do Urzędu Gminy o błąkających
się bez opieki zwierzętach,
3) informowanie przez pracownika Urzędu pracowników schroniska o konieczności odłowienia
zwierząt, które następne przewożono do schroniska oraz zakładu leczniczego,
4) nakarmienie wolnożyjących kotów i poddanie ich opiece weterynaryjnej w zakładzie
leczniczym,
5) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
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6) prowadzeniu przez schroniska działalności zmierzającej do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt,
7) prowadzeniu promocji adopcji zwierząt,
8) usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii,
9) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej na terenie Gminy,
10) zapewnieniu miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy przez
gospodarstwo rolne w Smardzach.
W ramach realizacji programu:
1) zapewniono opiekę bezdomnemu psu w schronisku dla zwierząt,
2) zapewniono opiekę weterynaryjną 4 bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Trzcinica
3) przekazanie 4 psów do adopcji,
4) wykonano usługi weterynaryjne dla 3 zwierząt poszkodowanych w wypadku.
8. Program Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata
2017-2023

przyjęty

Uchwała

nr

XXVIII/202/2017

Rady

Gminy Trzcinica

z

dnia

20 października 2017 r.
Wizja

Programu

była

spójna

ze

Strategią

Rozwoju

Gminy

Trzcinica.

Zakładała,

że mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mieli zapewnione godne warunki życia,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, starsze
i niepełnosprawne. Zmierzała ona do włączenia tych ludzi do różnorakich form aktywności i
wspólnego działania.
W ramach Programu wyznaczono dwa cele strategiczne, oraz kierunki ich realizacji:
1) cel strategiczny I – rozwój aktywności społecznej oraz włączenia społecznego, realizowany
poprzez:
a) działania sprzyjające wyłączeniu społecznemu,
b) podniesienie jakości nauczania,
c) zwiększanie szans mieszkańców na rynku pracy;
2) cel strategiczny II – poprawa jakości życia na obszarze rewitalizowanym, realizowany poprzez:
a) rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej,
b) poprawę sytuacji mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
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W 2020 r. w ramach Programu realizowano między innymi:
- budowę sieci wodociągowej w Kuźnicy Trzcińskiej,
- rozpoczęto budowę garażu dla samochodu OSP w Aniołce Pierwszej,
- dokonano modernizacji Domu Ludowego w Pomianach poprzez montaż instalacji i urządzeń
klimatyzacyjnych,
- modernizacja Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej poprzez montaż klimatyzatora w
pomieszczeniu kuchni, wykonanie tyków i posadzek, montaż szamba oraz bramy garażowej i
drzwi do pomieszczenia gospodarczego,
- dokonano modernizacji Domu Ludowego w Smardzach poprzez malowanie pomieszczeń i drzwi,
remont kuchni, montaż monitoringu na zewnątrz obiektu,
- utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Smardzach,
- ułożenie kostki pod altanką w Aniołce Pierwszej,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiany,
- remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – Pomiany-Krok, Kuźnica Trzcińska,
W zakresie działań związanych z integracją lokalnej społeczności odbyły się między innymi:
- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Pomianach,
- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Kuźnicy Trzcińskiej
- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w Smardzach,
- Dzień Babci i Dziadka – ZERiI w Trzcinicy
9. Program współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020
W

2020

r.

Gmina

Trzcinica

realizowała

Program

współpracy

Gminy

Trzcinica

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. przyjęty Uchwałą
nr XI/107/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 07.11.2019 roku
Celem głównym Programu było rozwijanie świadomości społecznej w zakresie aktywności
mieszkańców Gminy, form współpracy z organizacjami oraz integracji środowiska organizacji
pozarządowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami, wzmacnianie roli
aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu.
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Cele szczegółowe Programu to:
1) zwiększanie aktywności społecznej lokalnej,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3) integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych,
sportowych i
edukacyjnych,
4) działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5) wsparcie dla organizacji realizujących cele publiczne służące ich rozwojowi.
Współpraca z innymi gminami odbywała się na zasadzie: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.
W 2020 r. Gmina planowała realizować zadania z następujących obszarów:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach, poprzez:
- popularyzację sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację lokalnych imprez
sportowych i sportowo – rekreacyjnych,
- współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym osób
niepełnosprawnych,
- organizację, uczestnictwo w gminnych, powiatowych, regionalnych lub ogólnopolskich
imprez, eventów sportowych i rekreacyjnych;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez:
- podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz organizowanie imprez
kulturalnych i edukacyjnych, koncertów, spektakli, plenerów.
- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny
w zakresie rozwoju kultury,
- promocję Gminy Trzcinica, w organizowanie i uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach,
przeglądach o zasięgu lokalnym
- kultywowanie i wspieranie lokalnych tradycji ludowych, rękodzielniczych, społecznych,
produktu lokalnego;
- wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze, sztuce lub
historii lokalnego obszaru,
- organizację i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
W 2020r. zrealizowano następujące zadania Programu:
1) uchwalone zostały następujące kwoty na wsparcie realizacji zadań publicznych:
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 100 000,00 zł.
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- w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - 5 000,00 zł
2) otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 został ogłoszony przez
Wójta Gminy Trzcinica w dniu: 03.01.2020r. Do konkursu przystąpiły następujące podmioty:
a) z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu:
Sparta
Ultra Team
KS Volley Trzcinica
Gminny Klub Sportowy
Trzcinica
LZS Victoria Laski
LZS Trzcinica

Zakup strojów sportowych dla klubu Sparta Ultra Team
Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z
regionu gminy Trzcinica
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i
organizacji sportowych działających w Gminie Trzcinica
Popularyzacja sportu wśród młodzieży i dorosłych oraz organizacje
lokalnych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych

Stowarzyszenie Nasze

Aktywni my

Dzieci
b) z zakresu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych:
KGW Pomiany
Towarzystwo Przyjaciół

Festiwal kabaretu w Pomianach
Spotkania z kulturą

Lasek LUKUS

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie
z planem. W zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizacje zrezygnowały z realizacji
założonych zadań, zostały podpisane stosowne porozumienia w tej sprawie. Z kolei w zakresie
działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym organizacje dokonały aktualizacji ofert w
możliwym do zrealizowania zakresie, w tym Stowarzyszenie Nasze Dzieci dokonało zmniejszenia
wysokości dotacji i zrezygnowało z realizacji rajdu rowerowego.
10. Program Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Trzcinica
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Program Gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Trzcinica.

19

Zasadniczym zadaniem Programu było określenie kierunków rozwoju Gminy Trzcinica, w zakresie
działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w obszarach: budynki użyteczności publicznej,
budynki

mieszkalne

i

usługowe,

transport

prywatny

i komercyjny, oświetlenie, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz promocja.
Główny

celem

Programu

było

przedstawienie

działań

możliwych

do

realizacji

w zakresie zmniejszenia emisji, CO2, wykorzystania OZE oraz ograniczenia zużycia energii finalnej.
Program

miał

przyczynić

się

do

osiągnięcia

celów

określonych

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 r.
Cele strategiczne Programu to:
1) cel strategiczny I - zmniejszenie o 2 % - 1 526 MWh zapotrzebowania
na energię finalna do 2020 r., realizowany poprzez cele szczegółowe:
a) zmniejszenie o 30 % - 813 MWh zapotrzebowania na energię finalna
w sektorze komunalnym do 2020 r.
b) zmniejszenie

o

1

%

-

492

MWh

zapotrzebowania

na

energię

finalna

na

energię

finalna

w sektorze mieszkalnym i sektorze usługowym do 2020 r.
c) zmniejszenie

o

3

%

-

221

MWh

zapotrzebowania

w sektorze transportu do 2020 r.
2) cel strategiczny II - zwiększenie o 1 % - 262 MWh udziału energii pochodzącej z źródeł
odnawialnych do 2020 r., realizowany poprzez cele szczegółowe:
a) zwiększenie o 1,6 % - 6 MWh udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
sektorze komunalnym do 2020 r.
b) zwiększenie o 1 % - 256 MWh udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
sektorze mieszkalnym i sektorze usługowym do 2020 r.
3) cel strategiczny - zmniejszenie o 3,5 % emisji CO 2 – 49 Mg CO2 do 2020 r., realizowany
poprzez cele szczegółowe:
a) zmniejszenie o 32 % emisji CO2- 297 Mg CO2 w sektorze komunalnym
do 2020 r.
b) zmniejszenie o 1 % emisji CO2- 141 Mg CO2 w sektorze mieszkalnym
i usługowym do 2020 r.
c) zmniejszenie

o

3

%

emisji

CO2-

do 2020 r.
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57

Mg

CO2

w

sektorze

transportu

W ramach realizacji programu w roku 2020 wykonano:
- remont komina w Domu Ludowym w Piotrówce,
- remont komina w budynku B Urzędu Gminy Trzcinica,
- montaż solarnej latarni ulicznej w miejscowości Granice,
- montaż lampy solarnej z turbiną wiatrowa – Pomiany Krok
11. Gminny Program opieki nad zabytkami dla Gminy Trzcinica na lata 2015-2018
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Gminny Program opieki nad zabytkami dla Gminy
Trzcinica na lata 2015-2018.
W ramach programu wyznaczono priorytety oraz kierunki działań dla ich realizacji:
1) Priorytet I – rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju społecznogospodarczego gminy
Dla realizacji Priorytetu wyznaczono kierunki działań:
a) zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
b) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków na potrzeby społeczne,
turystyczne i edukacyjne,
c) podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami;
2) Priorytet II – Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego
Dla realizacji Priorytetu wyznaczono kierunki działań:
a) zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego,
b) rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy
c) ochrona układów ruralistycznych na obszarach wiejskich;
3) Priorytet III – Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja
i edukacja służąca budowaniu tożsamości
Dla realizacji wyznaczono kierunki działań:
a) szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy,
b) edukacja popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym,
c) specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz
obszarów zabytkowych związane z przygotowanym procesem inwestycyjnym,
d) promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego służącego kreacji produktów turystyki
kulturowej,
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e) włączanie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Pozostałe kierunki działania:
a) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej i
konsekwentne oraz planowane realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących
opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla
rozwoju gminy,
b) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania,
c) wyeksponowanie poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego,
d) podejmowanie działań zwiększających akt akcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wykreowanie wizerunku gminy poprzez: podejmowanie
działań sprzyjających wytworzeniu lokalnej tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności
mieszkańców mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego, edukacje w zakresie
miejscowego dziedzictwa kulturowego,
e) wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
f) określanie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuację konfliktowe
związane z wykorzystywaniem zabytków.
g) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami.
W ramach realizacji programu:
- podpisano umowę na opracowanie Gminnego Programu Opieki na d zabytkami na lata 2020- 2023
oraz wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków,
- opracowano i złożono wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku na zadanie pn.
„Wymiana stolarki okiennej budynku pałacowego połozonego w miejscowosci Pomiany Gmina
Trzcinica.

22

12. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Trzcinica
Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Trzcinica został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia
28 czerwca 2018 r.
Program ma na celu wspierania rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie
Gminy Trzcinica oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk.
Celem programu, o którym mowa w ust.1 jest:
1) wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych uczniów oraz zmniejszenie
dysproporcji w dostępie do edukacji,
3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy oraz rozwijanie
umiejętności i zdolności w sferze artystycznej i sportowej,
4) promocja pozytywnych postaw i szczególnych osiągnięć uczniów w środowisku
lokalnym,
5) kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych zamieszkujący na terenie Gminy Trzcinica i zakłada następujące
kategorie pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży:
1) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za osiągnięcia w nauce,
3) stypendium za osiągnięcia sportowe,
4) stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej.
W 2020 roku przyznano 29 stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia w nauce, osiągnięcia
sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej w roku szkolnym
2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Trzcinica.
Stypendia otrzymało:


25 uczniów – za wyniki w nauce,



4 uczniów – za osiągnięcia sportowe
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Za wyniki w nauce stypendium otrzymało:


12 uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy



13 uczniów z Zespołu Szkół w Laskach

Za osiągnięcia sportowe:


1 uczeń z Zespołu Szkół w Trzcinicy



3 uczniów z Zespołu Szkół w Laskach

14. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2010 - 2020
W 2020 r. Gmina Trzcinica realizowała Strategię Rozwoju Gminy na lata 2010-2020
przyjęta Uchwałą Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zasadniczym celem Strategii było stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy Trzcinica poprzez
wypracowanie takich form działania, które pozwolą na rozwiązanie najistotniejszych problemów w
sposób zorganizowany, kompleksowy, a zarazem wykorzystujący wszelkie możliwe zasoby.
Strategia pozwala we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także
diagnozować niektóre z nich zanim się pojawią.
Cele strategiczne wyznaczone do realizacji Strategii to:
1) cel strategiczny I – Gmina obszarem czystego środowiska w ramach, którego wyznaczono
cele operacyjne:
a) przywrócenie czystości terenów zielonych, wód i ścieków,
b) poprawa jakości powietrza atmosferycznego;
2) cel strategiczny II – rozwój konkurencyjnej gospodarki i rolnictwa w ramach, którego
wyznaczono cele operacyjne:
a) stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
b) modernizacja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie
środków z Unii Europejskiej,
c) infrastrukturalne wzmocnienie i rozwój obszarów wiejskich,
d) poprawa potencjału rolniczego poprzez stworzenie warunków sprzyjających powstaniu
gospodarstw ekologicznych,
e) wspomaganie działalności grup producenckich;
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3) cel strategiczny III – wykorzystanie i wzmocnienie potencjału społecznego,
w ramach, którego wyznaczono cele operacyjne:
a) kontynuacja

budowy

obiektu

wielofunkcyjnego

w

Trzcinicy

(Przedszkole

i Biblioteka),
b) kontynuacja budowy boiska w Laskach i modernizacja boiska w Trzcinicy,
c) organizacja imprez kulturalno-sportowych,
d) poprawa bazy placówek oświatowych,
e) wielokierunkowe dokształcanie nauczycieli;
4) cel strategiczny IV – wzrost standardu życia mieszkańców w ramach, którego wyznaczono
cele operacyjne:
a) tworzenie

warunków

kompleksowego

wsparcia

dla

osób

szczególnie

tego

potrzebujących,
b) różnicowanie działań GOPS,
c) wspieranie organizacji społecznych,
d) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej,
e) wspieranie osób niepełnosprawnych w celu uniknięcia wykluczenia społecznego,
f) tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie oferty zajęć i
aktywności dla różnych grup społecznych,
g) wdrażanie działań prozdrowotnych,
h) wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na poszanowaniu zasobów przyrodniczych i
wykorzystującego pełen potencjał społeczny.
Strategia Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2010-2020 realizowana była również w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2010-2020 w roku 2020 podjęto
następujące działania:
1) zrealizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci
ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w
miejscowości Trzcinica – etap III.” W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową z
przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieć kanalizacji deszczowej z
przykanalikami oraz odtworzono drógi wzdłuż części ul. Kluczborskiej, ul. Polnej, ul. Piaskowej,
ul. Leśnej, ul. Zacisze, ul. Zielonej, ul. Kwiatowej, części ul. Lipowej oraz części ul. Pocztowej.
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Termin realizacji: 09.03 – 14.12.2020r.
W ramach zadania wykonano:
- wodociąg – sieć o długości 2 139,70 m oraz 90 szt. przyłączy o łącznej długości 503,35 m
- kanalizację sanitarną – sieć o długości 2 195,58 m oraz 89 szt. przykanalików o łącznej długości 685,31 m
- kanalizację deszczową – sieć o długości 1 223,45 m
Projekt dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w
ramach poddziałania 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa
2) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Borek” obejmowało przebudowę drogi
gminnej w m. Borek na odcinku długości 197 m.
Termin realizacji: 28.07 – 30.09.2020r.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
3) zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Pomiany i m. Wodziczna” obejmowało:
- przebudowę drogi gminnej w m. Pomiany na odcinku długości 270 m,
- przebudowę drogi gminnej w m. Wodziczna na odcinku długości 50 m.
Termin realizacji: 03.09 – 30.10.2020r.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych.
4) przekazano i rozliczono dotację dla Powiatu Kępińskiego na modernizacje drogi powiatowej Laski –
Trzcinica, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
5) budowa sieci wodociągowej metoda przecisku sterowanego w Trzcinicy ul. Jana Pawła II,
6) budowa odcinka sieci wodociągowej w Laskach ul. Armii Krajowej,
7) budowa odcinka sieci wodociągowej w Kuźnicy Trzcińskiej,
8) instalacja agregatu pradotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Laskach,
9) rozpoczęcie budowy (poziom „O”) budynku socjalnego na boisku sportowym w Wodzicznej,
10) rozpoczęcie budowy (poziom”O”) garażu dla pojazdów OSP Aniołka Pierwsza,
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11) modernizacja Domu Ludowego w Pomianach poprzez montaz urządzeń klimatyzacyjnych,
12) modernizacja Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej poprzez montaż klimatyzatora w pomieszczeniu
kuchni, wykonanie tynków i posadzek, montaż szamba, bramy garażowej i drzwi do pomieszczenia
gospodarczego,

13) modernizacja Domu Ludowego w Smardzach: malowanie pomieszczeń i drzwi, remont kuchni,
montaż monitoringu na zewnatrz budynku,
14) modernizacja Domu Ludowego w Piotrówce: remont komina,
15) modernizacja Domu Ludowego w Laskach : montaz wyciagu wentylacyjnego,
16) modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej:
kuchennego, docieplenie stropodachu, montaż szamba,

remont sceny, wykonaie nowego pieca

17) malowanie elewacji budynku socjalnego – Orlik w Trzcinicy,
18) budowa drewnianej altany ogrodowej wraz z ułożeniem kostki oraz montaż monitoringu na
boisku sportowym w Laskach,
19) utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Piotrówce,
20) utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Wodzicznej,
21) ułożenie kostki pod altana w Aniołce Pierwszej,
22) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Borek, Pomiany, Wodziczna,
23) remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w miejscowościach: Pomiany Krok,
Kuźnica Trzcińska, Piotrówka, Laski,
24) remont dróg gminnych w miejscowościach: Borek, Laski, Ignacówka Trzecia,
25) wykonanie czyszczenia stawów i odwadniania osadów ściekowych zgromadzonych w stawie
zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Laskach,
26) remont stacji wodociągowej w miejscowości Teklin,
27) remont stacji Uzdatniania Wody w Laskach w tym montaż agregatorowni,
28 ) zorganizowano imprezy kulturalne, spotkania i uroczystości gminne:
- 3-5.01.2020 – zimowy plener rzeźbiarsko – malarski o charakterze kulturalno –
charytatywnym,
- 11.01.2020 - Noworoczne Kolędowanie w Laskach,
- 12.01.2020 – VIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w kościele
pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskach,
- 16.01.2020 – Spotkanie noworoczne z sołtysami, dyrektorami szkół oraz
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przedstawicielami lokalnych organizacji i stowarzyszeń,
- 17.02.2020 – otwarcie Gminnego Żłobka w Trzcinicy,
- 18.01.2020 - Gminne obchody 100 –lecia powrotu Ziemi Trzcinickiej do Macierzy,
połączone z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego,
- 22.01. 2020 – Wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom”
- 01.02.2020 – Dzień Babci i Dziadka - Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w
Trzcinicy,
- 23.02.2020 – Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach,
- 23.02.2020 – XLIII Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w Pomianach,
- 25.02.2020 – Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Aniołc Pierwszej,
- 25.02.2020 r.- Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach
- 05.03.2020 r. - Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce,
- 07.03.2020 r. - Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach,
- 07.03.2020 r. - Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcinicy,
- 07.03.2020 r. - Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich Wodzicznej,
- 08.03.2020 r. - Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w KuźnicyTrzcińskiej,
- 30.08.2020 – Dożynki Gminne - msza święta w kościele pw. św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Trzcinicy oraz w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku
dla mieszkańców Piotrówki,
- 13.09.2020 – Dożynki Gminne - msza święta w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP
w Laskach,
- 13.09.2020 – III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Uroczystości z
udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyły się na Pólku pod Bralinem.
- 08.09.2020 – rozstrzygnięcie konkursu na aranżację terenu przy Lipie Wolności w
Wodzicznej,
- 30.11.2020 - rozstrzygnięcie konkursu z okazji Narodowego Święta Niepodległości” Moja
niepodległość”
- 31.12.2020 – rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom 100-lecie Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”
29) zorganizowano i przeprowadzono w dniu 31 marca 2020 r. - IV Turniej Tenisa Stołowego w
Wodzicznej o puchar Wójta Gminy Trzcinica i puchar Prezesa OSP Wodziczna,
30) doposażenie szkół podstawowych i przedszkoli w pomoce dydaktyczne,
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31) projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych w zakresie oświaty i opieki nad
dziećmi do lat 3:
- Gmina Trzcinica w roku 2020 po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpoczął się 2 stycznia 2020 roku i trwał do 30 listopada
2020 r., udział wzięły chóry ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz Szkoły Podstawowej w
Laskach. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania
Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych,
odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci
i młodzieży. Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych
z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami,
w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów,
przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci
i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Realizatorem projektu tak jak w roku ubiegłym jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
w pełnym zakresie merytorycznym i organizacyjnym.
Współpraca z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku i
początkowo dotyczyła jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy
w skali województwa.
- od miesiąca sierpnia 2019 r. do lipca 2020 r. Gmina Trzcinica była realizatorem projektu pn.
„Akademia wesołego przedszkolaka” w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z WRPO na lata 2014-2020.
W 2020 r. Gmina Trzcinica zakończyła realizację projektu pn. Akademia wesołego przedszkolaka
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z WRPO na lata
2014-2020. Projekt zakładał utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w latach 2019-2020 i
skierowany był do dzieci w grupie wiekowej 3-4 lat. W ramach projektu uruchomione zostały
zajęcia wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia
psycho–ruchowe i logorytmiczne (łączące elementy logopedii i rytmiki), wyposażona została sala
do zajęć, zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki i wyposażenie placu zabaw.
W ramach niniejszego projektu przewidziano też takie zadania jak wycieczkę autokarową,
warsztaty teatralne oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Udział w projekcie był bezpłatny.
Biuro projektu zostało utworzone w Urzędzie Gminy Trzcinica. Wartość projektu wynosi :
29

157.987,50 zł. w tym kwota dofinansowania 134.289,37 zł. W roku 2020 projekt został
zakończony i rozliczony. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez instytucje dofinansowującą,
- Gmina Trzcinica w 2020 r. korzystała z dofinansowania związanego z opieką na dziećmi do lat 3.
W wyniku realizacji zadania zapewniono 20 miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do lat 3 w
ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica –
utworzenie pierwszego żłobka”. Projekt ten otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Uwzględnia min. zakup wyposażenia,
współfinansowanie wynagrodzeń kadry i personelu Gminnego Żłobka w Trzcinicy, zakup
środków czystości i higienicznych oraz inne działania związane z bieżącym funkcjonowania
placówki. Zakończenie projektu planowane jest w listopadzie 2021 r. Wartość projektu wynosi
906.753 zł. w tym kwota dofinansowania 814.033 zł.
- Gmina Trzcinica brała udział w projekcie „Szkolny Klub Sportowy 2020”, który dofinansowany
był ze środków Ministerstwa Sportu (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Realizatorem (operatorem) projektu na terenie
województwa wielkopolskiego był Szkolny Związek Sportowy z Poznania, z którym podpisane
zostało porozumienie w tej sprawie. Była to III edycja tego programu w Gminie Trzcinica. Polegał
on na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 4 grup prowadzonych przez nauczycieli
wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych. W ramach projektu zrealizowano
70 godzin ćwiczeniowych. Wszyscy uczestnicy objęci byli ubezpieczeniem zapewnionym przez
Wielkopolski Szkolny Związek Sportowy, natomiast Gmina Trzcinica zagwarantowała jako wkład
własny zestawy koszulek. Wkład własny wynosił 2.600 zł., pozostałe koszty programu pokrywał
Szkolny Związek Sportowy.
- W 2020r. również z udziałem środków Ministerstwa Sportu pozyskano wsparcie w ramach
programu „Lokalny Animator Sportu”. Zajęcia na terenie Kompleksu Boisk Sportowych Orlik
odbywały się z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.
W okresie od czerwca do końca listopada wypracowano łącznie 741 godzin zajęć dla różnych grup
zorganizowanych i nieformalnych w różnych kategoriach wiekowych, z tego 317 godzin zostało
sfinansowanych w ramach pozyskanych środków a pozostałe 424 godziny przez Gminę
Trzcinica. Wartość projektu 16.940 zł. w tym wkład własny 10.600 zł.
- Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju w 2020 r., Gmina Trzcinica zakupiła 42 laptopy z
dodatkowym osprzętem (myszki, zestawy słuchawkowe) w kwocie 115 458 zł. dzięki
pozyskanemu wsparciu w ramach dwóch programów: „Zdalna szkoła” i „Zdalna +”. Całość
została sfinansowana w ramach otrzymanych dofinansowań z Programu Operacyjnego Polska
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Cyfrowa 2014-20. Zakupiony sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na
odległość, a następnie stanowić będzie wyposażenie pracowni edukacyjnych w Zespołach Szkół w
Laskach i w Trzcinicy. W programie „Zdalna szkoła” wartość projektu wynosiła 60.633 zł. w tym
wkład własny 633 zł., natomiast w programie „Zdalna+” wartość projektu wynosiła 54.825 zł. w
tym wkład własny 0 zł. Łącznie pozyskano na zakup sprzętu komputerowego 114.825 zł.
- Od września 2020 r odbywała się XI edycja zajęć nauki pływania dla uczniów ze szkół
podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych. Operatorem tego zadania było
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej Gmina
Trzcinica

współfinansowała wszystkie koszty związane z wynajmem pływalni, instruktorów

nauki pływania, transportem oraz ubezpieczeniem. Uczestnicy przed rozpoczęciem nauki
pływania tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Zajęcia dla 56 dzieci objętych programem
odbywały się w obiekcie krytej

pływalni w Kępnie. Opiekę podczas przejazdów sprawowali

nauczyciele z obu szkół podstawowych z terenu gminy Trzcinica, natomiast podczas trwania zajęć
w basenie instruktorzy nauki pływania i personel basenu.
- w ramach dofinansowania projektu Fundacji Santander "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO" edycja
2020 przy Zespole Szkół w Trzcinicy i Zespole Szkół w Laskach powstały kąciki malarskie. W
ramach projektu zakupiono sztalugi, parasole, ławki, stoliki,
leżaki, kosze i wykonano nasadzenia zieleni. Wartość grantu 10.000 zł.
- w Zespole Szkół w Trzcinicy została zainstalowana stacja meteo sfinansowana w ramach projektu
współpracy pt. „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców” (ME
TEO) dofinansowanym w ramach działania LEADER PROW na lata 2014-2020, w którym partne
rami były:Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski,Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa
Działania”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski".
Natomiast Zespół Szkół w Laskach został wyposażony w identyczną stację meteo, sfinansowaną z
budżetu gminy za kwotę: 6500 zł brutto.
Stacje meteorologiczne składają się z dwóch elementów: drewnianej klatki meteorologicznej oraz
automatycznej (cyfrowej) stacji meteorologicznej z modułem pomiaru zapylenia pyłem PM2.5 i
PM10.
- w 2020 roku Gmina Trzcinica starała się także pozyskać środki z Ministerstwa Sportu w ramach
programu na budowę płyty boiska na terenie stadionu sportowego
w Laskach oraz zgłosiła się do udziału w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”
organizowanym przez Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- W Zespole Szkół w Trzcinicy zrealizowano następujące programy:
● w lutym szkoła podstawowa włączyła się do akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy
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razem”. Przez cały tydzień we wszystkich klasach (podczas godzin z wychowawcą lub
pedagogiem) odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci oraz ochrony przed
zagrożeniami np. hejtowaniem. W ramach tej akcji zorganizowany został szkolny konkurs
plastyczny pt. „Jestem bezpieczny w sieci”, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VI,
● w okresie od stycznia do czerwca 2020r. w przedszkolu realizowany był program Sanepidu
„Czyste powietrze wokół nas”,
● w okresie od stycznia do czerwca 2020r. w przedszkolu realizowany był program edukacyjny
Sanepidu „Mamo, Tato – co Wy na to?”,
● w okresie od lutego do maja 2020r. w klasach VII, VIII realizowany był program Sanepidu
„Trzymaj formę” – program promujący wśród uczniów zdrowe odżywianie, kształtujący
prozdrowotne nawyki (aktywny styl życia, zbilansowana dieta),
● w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, realizowanego przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się warsztaty, w których wzięli udział
uczniowie klas szóstych. Podczas zabawy z robotami edukacyjnymi (Photonami) poznawali
podstawy programowania, rozwijali swoją kreatywność, logiczne myślenie, a także rywalizowali
między sobą,
● w październiku 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzcinicy wzięli udział w projekcie
ekologicznym, corocznie organizowanym w ramach obchodów Święta Drzewa. Zgodnie z
tegorocznym przesłaniem akcji „Święto Drzewa dla zwierząt”, zwrócono uwagę na rolę i
znaczenie drzew w życiu zwierząt. Podkreślono ogromne znaczenie drzew i krzewów dla
zdobywania pokarmu, budowania gniazd, wychowywania młodych, tworzenia spiżarni i szukania
kryjówek. Nasze działania koncentrowały się na organizacji różnorodnych konkursów
związanych z tematem przewodnim.
● w klasach I-III odbył się konkurs pt. „Las jest domem dla zwierząt”. Uczniowie za pomocą
rysunków i przestrzennych kompozycji przedstawili rolę lasu w życiu zwierząt.
Odbyły się konkursy: szkolny konkurs wiedzy o drzewach dla klas drugich i trzecich oraz
konkurs fotograficzny „Drzewa i krzewy najbliższej okolicy”.
W ramach projektu wykonano okolicznościowe gazetki m.in. gazetkę pt. „Motyw drzewa w
wierszach”.
● w listopadzie 2020r. w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020” rozpoczęły się
zajęcia z uczniami pt. „Wędrówka przez labirynt”. Uczestniczą w nich zainteresowani uczniowie
klas IV. Projekt ma na celu poruszenie wyobraźni przestrzennej uczestników oraz rozwijanie
umiejętności tworzenia, konstruowania i programowania. Projekt będzie trwał do końca maja
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2021r.
- w Zespole Szkół w Laskach zrealizowano następujące programy:


Projekty realizowane w ramach Programu mPotęga:
o „Zabawmy się Matematyką” – projekt adresowany dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej
mający na celu odczarowanie matematyki poprzez powrót do wspólnych zabaw na
świeżym powietrzu wykorzystując wielkoformatowe matematyczne gry planszowe.
o „Bawmy się wspólnie matematyką” – projekt adresowany dla klas 4 – 6 szkoły
podstawowej mający na celu zaprzyjaźnić uczniów i ich rodziców z matematyką
poprzez wspólne działania obu tych podmiotów szkoły w duchu zabawy. W ramach
projektu odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczno – Sportowa oraz zajęcia origami
matematycznego.



Projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje
w szkole” – projekt Instytutu Edukacji Pozytywnej realizowany w przedszkolu oraz klasach I –
III szkoły podstawowej mający na celu wspieranie zdrowia psychicznego dzieci w
rzeczywistości szkolnej.



Program „Trzymaj formę” współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, celem
programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków
żywieniowych wśród młodzieży szkolnej oraz promocja aktywnego stylu życia.



Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – program profilaktyki uniwersalnej
i promocji zdrowia. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności
społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie ze stresem i trudnościami
poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie, optymizmu i empatii.



Program „Mamo, Tato - co Wy na to?” – program realizowany pod patronatem Wojewódzkiej
Stacji

Saniterno–Epidemiologicznej

skierowany

do

rodziców

i

dzieci

(5 – 6 letnich) w wieku przedszkolnym. Celem programu jest, zwrócenie uwagi rodziców
dzieci na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian psychicznych i fizycznych, których doświadczają,
ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.


Program

„Kubusiowi

Przyjaciele

Natury”

–

program

edukacyjny

realizowany

w przedszkolu poświęcony tematyce proekologicznej, mający na celu propagowanie wśród
dzieci aktywnego, zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą.


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała" – projekt realizowany w
przedszkolu, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej.
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Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – projekt
realizowany w przedszkolu mający na celu rozwijanie czytelnictwa we współpracy
z przedszkolami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

33) Gminna Biblioteka Publiczna
● zrealizowała projekt „Przygoda z książką” skierowany był do najmłodszych mieszkańców z
terenu gminy Trzcinica (dzieci i młodzieży). Głównym celem projektu było przeprowadzenie
różnorodnych form kulturalnych promujących książkę i literaturę a także realizacja ciekawych
działań kulturalnych animujących czytelnictwo w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz
aktywizujących dzieci i młodzież z terenu gminy Trzcinica. Ponadto projekt zakładał stworzenie
przyjaznej przestrzeni w towarzystwie książek, z ciekawymi wydarzeniami i atrakcyjnymi formami
spędzania czasu, gdzie można nie tylko integrować się, ale rozwijać siebie i swoje zainteresowania.
W ramach projektu zrealizowano cykl 15 literackich warsztatów twórczych oraz przedstawienie
spektaklu gry aktorskiej i spektaklu kukiełkowego, a także spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską i
wydano zakładki do książek oraz foldery. Wartość projektu 13.300 zł w tym kwota dofinansowania
9.900 zł.
● 6 listopada 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja książki
regionalnej autorstwa Renaty Gość pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia.
Kultura. Informacja” o historii i działalności biblioteki w Trzcinicy, Filii Bibliotecznej w Laskach
oraz dziejach bibliotek na terenie Gminy Trzcinica.

Promocja książki powiązana była z

jubileuszem 45-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
● w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakupiono
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wartość projektu 20.501,67 zł. W tym kwota
dofinansowania 6.461 zł,
● Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wraz z Filią Biblioteczną w Laskach od września 2018
r. biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka – wielki człowiek”, skierowanej do dzieci w
wieku 3-6 lat i ich rodziców, każde dziecko, które przyszło do biblioteki, otrzymało w prezencie
wyprawkę czytelniczą. Po zebraniu kompletu naklejek na karcie Małego Czytelnika dzieci
wyróżniono dyplomem i nagrodą.
● w ramach XXI edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju

województwa

wielkopolskiego”

zorganizowanej

przez

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy za projekt „Chodź, posłuchaj, opowiem
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Ci o (nie)znanych dziejach Ziemi Trzcinickiej” została uhonorowana nagrodą w wysokości
12.000 zł.
● w dniu 31 stycznia 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja
publikacji regionalnej traktującej o Ziemi Trzcinickiej i jej okolicach. Autorką publikacji „Przyłóż
ucho i słuchaj, a ziemia przemówi… Zbiór legend podań i opowieści z trzcinickiej krainy i jej
okolic” jest Pani Renata Adamska.
● Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to coroczna akcja przeprowadzana w pierwszym
tygodniu czerwca przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Misją Fundacji jest
wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży
poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.
● Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy włączyła się akcję społeczną Narodowe Czytanie 2020.
„Balladyna” Juliusza Słowackiego była lekturą już dziewiątej odsłony Narodowego Czytania, które
odbyło się 5 września 2020 r. pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej . Fragment
wybitnego dzieła polskiego romantyzmu ,,Balladyny” lektorzy zaprezentowali mieszkańcom
Gminy Trzcinica.

Wydarzenie kulturalne odbyło się bez publiczności, a całość została

transmitowana on-line na stronach internetowych i mediach społecznościowych biblioteki oraz
gminy.
● w dniach 8 i 9 grudnia 2020 r. dzieci, które uczestniczyły w literackich warsztatach twórczych,
otrzymały paczki mikołajkowe, w których znajdowały się m.in. foldery i zakładki do książek
wydane w ramach projektu „Przygoda z książką” zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Trzcinicy.
34) zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – w ramach dotacji przekazanych dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano zakupu doposażenia sprzętu dla wszystkich
jednostek z terenu Gminy Trzcinica,
- dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym
i zbiornikiem wody min. 1000 l marki IVECO dla OSP Wodziczna.
Na zakup samochodu pozyskano dofinansowanie w ramach dotacji z ZOSP RP w kwocie
209 370,60 zł pozostała kwotę w wysokości - 146 960,40 zł. wyasygnowano z budżetu Gminy
Trzcinica. Łączna wartość zadania 356.331 zł.
- zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO dla OSP Laski. Na ten cel
pozyskano środki z Komendy Głównej PSP w kwocie 200 000 zł. Pozostałą część dofinansowana
została z budżetu Gminy Trzcinica w kwocie 647 899,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi
847.899 zł.
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– w ramach dotacji przekazanych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonano zakupu
doposażenia sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Trzcinica w wysokości
33.063,87 zł.
– udzielono dofinansowania na rozbudowę i modernizację garażu OSP Trzcinica – 70.335,33

III. Realizacja uchwał Rady Gminy Trzcinica za 2020 rok. Kadencja 2018-2023
Lp
Nr uchwały
.
1. XIV/129/2020

Data
podjęcia
30.01.2020
r.

W sprawie / Wykonanie uchwały
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Trzcinica
dodatkowych
udziałów
w
Spółce
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o

Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Trzcinica w Spółce
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o dodatkowych udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, gotówką o łącznej
wartości 24 000 zł.
2.

XIV/130/2020

30.01.2020 W sprawie opłaty od posiadania psa
r.
Wykonanie uchwały:
Wprowadzono na terenie Gminy Trzcinica opłatę od posiadania psa,
ustalono stawkę opłaty w kwocie 40 zł. rocznie od jednego psa.

3.

XIV/131/2020

4.

XIV/132/2020

30.01.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020
r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynoszą 21 037 057,14 zł. Dochody majątkowe wynoszą
3 241 502,06 zł. Wydatki bieżące wynoszą 20 244852,47 zł. Wydatki
majątkowe wynoszą 5 998 644,73 zł.
30.01.2020 W sprawie zmiany uchwały nr XIII/119/2019 Rady
r.
Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie
metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Wykonanie uchwały:
W uchwale Rady Gminy Trzcinica nr XIII/119/2019 z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wprowadzono
następującą zmianę: § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku”

5.

XIV/133/2020

30.01.2020
r.

W sprawie zwolnienia w części z opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi
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za

Wykonanie uchwały:
Zwolniono w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Wysokość w/w zwolnienia wynosi 0,50 zł miesięcznie od jednej
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
6.

XIV/134/2020

7.

XIV/135/2020

8.

XV/136/2020

9.

XV/137/2020

10. XV/138/2020

30.01.2020
r.

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.
Wykonanie uchwały:
Ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcinica
30.01.2020
r.

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Trzcinica
Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego
członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Trzcinica w
kwocie 20 zł. za każdą godzinę uczestnictwa w działaniach
ratowniczych, 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Trzcinica
10.03.2020 W sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na rok
2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynoszą 21 044 410,14 zł. Dochody majątkowe wynoszą
3 241 502,06 zł. Wydatki bieżące wynoszą 20 272 705,47 zł. Wydatki
majątkowe wynoszą 5 978 144,73 zł.
10.03.2020 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzcinica.
10.03.2020 W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie
Wielkopolskim.
Wykonanie uchwały:
Udzielono odpowiedzi na skargę wniesiona na uchwałę Nr IV/50/2019
Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki tej opłaty.
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11.

XV/139/2020

12. XVI/140/2020

13. XVI/141/2020

14. XVI/142/2020

15. XVI/143/2020

16. XVI/144/2020

17. XVI/145/2020

18. XVI/146/2020

10.03.2020

W sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych
Rady Gminy Trzcinica
Wykonanie uchwały:
Przyjęto plan pracy na 2020 rok komisji Stałych Rady Gminy
Trzcinica
28.04.2020 W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku
od nieruchomości.
Wykonanie uchwały:
Przedłużono do 30 września 2020 roku termin płatności rat podatku
od nieruchomości przedsiębiorcom.
28.04.2020

W sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Zwolniono od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przedsiębiorców,
których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności, związany
ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów .
28.04.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale XVII/131/2016 Rady Gminy Trzcinica z
dnia 20 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

28.04.2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na rok
2020
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynoszą 23 048 184,19 zł. Dochody majątkowe wynoszą
2 074 644,22 zł. Wydatki bieżące wynoszą 22 874 369,59 zł. Wydatki
majątkowe wynoszą 4 866 785,11 zł.
28.04.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 20202033
Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XIII/118/2019 dokonano zmian. Zmieniono załącznik
Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy na 2020 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
28.04.2020 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kępińskiego
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu w kwocie
431 130,97 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 5692P LaskiTrzcinica
28.04.2020 W sprawie określenia górnych stawek opłat
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19. XVI/147/2020

20. XVI/148/2020

21. XVI/149/2020

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
Wykonanie uchwały:
Uchwalono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługę opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ścieków
28.04.2020 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Trzcinica
dodatkowych
udziałów
w
Spółce
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o. o z siedzibą
w Kaliszu.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Trzcinica w Spółce
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe „ Sp. z o. o. dodatkowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym tejże Spółki, gotówką o
łącznej wartości 45 000 ,00 zł.
28.04.2020 W sprawie zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt
dziecka w Gminnym Żłobku w Trzcinicy
Wykonanie uchwały:
Zwolniono całkowicie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w
Gminnym Żłobku w Trzcinicy rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka uczęszczającego do żłobka w przypadku zawieszenia lub
zamknięcia jego działalności.
28.04.2020 W sprawie sprostowania błędu pisarskiego
Wykonanie uchwały:
Sprostowano błąd pisarski w uchwale Nr XVI/145/2020 Rady Gminy
Trzcinica wprowadzając następujące zmiany: w § 1 prawidłowy zapis
brzmi: „ na dofinansowanie zadań związanych z przebudową drogi
powiatowej Nr 5692P i Nr 5688P Laski- Trzcinica”

22. XVII/150/2020

23. XVII/151/2020

24. XVII/152/2020

28.05.2020

W sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Gminy Trzcinica za 2019 r.
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono bilans skonsolidowany Gminy Trzcinica za 2019 rok
28.05.2020 W sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinicy na rok
2020
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynoszą 23 143 384,19 zł. Dochody majątkowe wynoszą
2 224 644,22 zł. Wydatki bieżące wynoszą 23 286 819,59 zł. Wydatki
majątkowe wynoszą 5 232 535,11 zł.
28.05.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033
Wykonanie uchwały:
W uchwale Nr XIII/118/2019 zmienionej uchwałą XVI/144/2020
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25. XVIII/153/2020

26. XVIII/154/2020

27. XVIII/155/2020

28. XVIII/156/2020

29. XVIII/157/2020

30. XVIII/158/2020

31. XVIII/159/2020

32. XIX/160/2020

dokonano zmian. Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami
w budżecie Gminy na 2020 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
23.06.2020 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica wotum
zaufania
Wykonanie uchwały:
Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Trzcinica, udzielono Wójtowi
Gminy Trzcinica wotum zaufania.
23.06.2020 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Trzcinica za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcinica
za 2019 rok
Wykonanie uchwały:
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcinica
za 2019 rok, zatwierdzono wyżej wymienione sprawozdanie.
23.06.2020 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica
absolutorium za rok 2019.
Wykonanie uchwały:
Udzielono Wójtowi Gminy Trzcinica absolutorium za rok 2019.
23.06.2020 W sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na 2020 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 23 687 187,19 zł. Dochody majątkowe wynosiły
2 354 174,22 zł. Wydatki bieżące wynosiły 23 805 718,59 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 5 886 969,11 zł.
23.06.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2020 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
23.06.2020 W sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Wykonanie uchwały:
Uchwalono okresy rozliczeniowe na wnoszenie opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dla
właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcinica.
23.06.2020 W sprawie przystąpienie do sporządzenia Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Trzcinica.
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica przyjętego
uchwałą nr XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15 grudnia 1999 r.
20.07.2020 W sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcinica na 2020
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33. XIX/161/2020

35. XX/162/2020

36. XX/163/2020

37. XXI/164/2020

38. XXI/165/2020

39. XXI/166/2020

rok.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 23 747 182,88 zł. Dochody majątkowe wynosiły
2 354 174,22 zł. Wydatki bieżące wynosiły 23 865 714,28 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 5 886 969,11 zł.
20.07.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2020 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
06.08.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 23 766 682,88 zł. Dochody majątkowe wynosiły
2 354 174,22 zł. Wydatki bieżące wynosiły 23 880 714,28 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 6 086 469,11 zł.
06.08.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2019 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
10.09.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 23 980 521,14 zł. Dochody majątkowe wynosiły
2 380 384,21 zł. Wydatki bieżące wynosiły 24 228 321,88 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 6 212 817,11 zł.
10.09.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2019 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
10.09.2020 W sprawie przyjęcia regulaminów korzystania ze
stadionów i boisk sportowych, placów zabaw, parków
41

40. XXII/167/2020

41. XXII/168/2020

42. XXII/169/2020

43. XXII/170/2020

44. XXII/171/2020

45. XXII/172/2020

oraz innych terenów rekreacyjnych.
Wykonanie uchwały:
Określono zasady i i tryb korzystania ze stadionów i boisk
sportowych, placów zabaw, parków oraz innych terenów
rekreacyjnych położonych na terenie Gminy Trzcinica.
12.10.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 24 097 513,06 zł. Dochody majątkowe wynosiły
3 103 625,21zł. Wydatki bieżące wynosiły 24 288 158,47 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 6 271 152,44 zł.
12.10.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2019 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
12.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
oraz wspólną realizację z Gminą Rychtal i Gminą Bralin
projektu pn. „ Rozwój elektronicznych usług
publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Rychtal i Gmina Bralin oraz wspólną realizację projektu pn. „ Rozwój
elektronicznych usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica,
Bralin”
12.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy i
zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Przemęt.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na podjęcie współpracy i zawarcie umowy
partnerskiej z Gminą Przemęt.
12.10.2020 W sprawie zmiany uchwały nr XIII/119 2019 Rady
Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Wy Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości 23,00 zł. miesięcznie od jednej osoby
zamieszkującej daną posiadłość a w sposób nieselektywny w
wysokości 46,00 zł. konanie uchwały:
12.10.2020

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Trzcinica
Wykonanie uchwały:
Nadano nazwę drodze wewnętrznej w miejscowości Trzcinica- ul.
Wrzosowa
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46. XXII/173/2020

12.10.2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w
Gminie Trzcinica na rok szkolny 2020/2021
Wykonanie uchwały:
Określono średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Trzcinica na rok
2020/2021: olej napędowy- 4,47 zł./l; gaz- 2,12 zł/l; 4,55 zł/l
47. XXIII/174/2020 05.11.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 24 343 366,22 zł. Dochody majątkowe wynosiły
3 153 625,21 zł. Wydatki bieżące wynosiły 24 498 911,63 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 6 306 252,44 zł.
48. XXIII/175/2020 05.11.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2019 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
49. XXIII/176/2020 05.11.2020 Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/259/2018 w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym
w
szkołach
podstawowych,
przedszkolach, dla których Gmina Trzcinica jest
organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
określający
szczegółowy
sposób
obliczenia
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XXXVI/259/2018 w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach
podstawowych, przedszkolach, dla których Gmina Trzcinica jest
organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz określający szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw .
50. XXIII/177/2020 05.11.2020 W sprawie uchwalenia „ Rocznego programu
współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021 .
Wykonanie uchwały:
Przyjęto „ Roczny program współpracy Gminy Trzcinica z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
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rok 2021.
51. XXIII/178/2020 05.11.2020

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
jest Gmina Trzcinica, udostępnionych przewoźnikom i
operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych
przystanków.
Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XIV/120/2016 Rady Gminy Trzcinica z dnia 21
czerwca 2016 r. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
52. XXIV/179/2020 02.12.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 25 279 726,90 zł. Dochody majątkowe wynosiły
3 251 930,20 zł. Wydatki bieżące wynosiły 25 423 794,17 zł. Wydatki
majątkowe wynosiły 6 416 035,57 zł.
53. XXIV/180/2020 02.12.2020 Zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2020-2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2020-2033.
Zmieniono załącznik Nr 1 w związku ze zmianami w budżecie Gminy
na 2019 rok.
Zmieniono załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”.
54. XXIV/181/2020 02.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Trzcinica dodatkowych udziałów w Spółce Zakład
Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o z
siedzibą w Olszowej.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Trzcinica w Spółce Zakład
Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o z siedzibą w
Olszowej dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym tejże spółki o łącznej wartości 73 783,13 zł.

55. XXIV/182/2020 02.12.2020 W sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
Wykonanie uchwały:
Ustalono stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok.
56. XXIV/183/2020 02.12.2020 W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Trzcinica.
Wykonanie uchwały:
Wyznaczono aglomerację Trzcinica o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) 2516.
57. XXIV/184/2020 02.12.2020 W sprawie opłaty za posiadanie psa.
Wykonanie uchwały:
Ustalono stawkę opłaty od posiadania psa w kwocie 45,00 zł.
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58. XXIV/185/2020 02.12.2020

59. XXIV/186/2020

60. XXIV/187/2020

61. XXIV/188/2020

62. XXIV/189/2020

63. XXIV/190/2020

64. XXV/191/2020

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu za 1 dt żyta,
przyjmowanej jako podstawę do obniżania podatku
rolnego.
Wykonanie uchwały:
Średnią cenę skupu żyta , określoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w
sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, obniżono
z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.
02.12.2020 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Wykonanie uchwały:
Zwolniono od podatku od nieruchomości budynki lub ich części,
budowle lub ich części oraz grunty zajęte na działalność kulturalną,
sportową, potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem tych części budynków i
gruntów, które są wykorzystywane na prowadzenie działalności
gospodarczej, potrzeby związane z zaopatrzeniem wsi w wodę oraz z
odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków.
02.12.2020 W sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych.
Wykonanie uchwały:
Określono
wysokość
rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
02.12.2020 W sprawie 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.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono zasady 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.
02.12.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinica
Wykonanie uchwały:
Skargę mieszkańca Gminy Trzcinica na kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej uznano za bezzasadną.
02.12.2020 W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na lata 2021- 2033.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na
lata 2021-2033, stanowiących pomoc de minimis
30.12.2020 W sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2020.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w budżecie Gminy na rok 2020. Dochody bieżące
wynosiły 25 448 465,45 zł. Dochody majątkowe wynosiły
3 181 548,80 zł. Wydatki bieżące wynosiły 25 540 842,52 zł. Wydatki
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majątkowe wynosiły
6 397 345,37 zł.
65. XXV/192/2020

66. XXV/193/2020

67. XXV/194/2020

68. XXV/195/2020

69. XXV/196/2020

70. XXV/197/2020

71. XXV/198/2020

72. XXV/199/2020

30.12.2020

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2021-2033
Wykonanie uchwały:
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na
lata 2021-2033.
30.12.2020 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok
2021.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono budżet Gminy na rok 2021. Ustalono: łączną kwotę
dochodów w wysokości 25 738 133,21 zł., łączną kwotę wydatków
budżetu 28 651 448,71 zł., deficyt budżetu wyniósł 2 913 315,50 zł.
30.12.2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady
Gminy Trzcinica z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy
Trzcinica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2021.”
Wykonanie uchwały:
W uchwale nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Trzcinica z dnia 5
listopada 2020 roku wprowadzono zmiany w paragrafie 8.
30.12.2020 W
sprawie
przyjęcia
Gminnego
Programu
.
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzcinica na
2021 rok.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Trzcinica na 2021 rok.
30.12.2020 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021.
30.12.2020 W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy
.
Trzcinica na lata 2021-2030
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Strategię Rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2021-2030
30.12.2020 W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej
.
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy na lata 2021- 2030
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Strategię Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy na lata 2021- 2030
30.12.2020 W sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania
.
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Trzcinica
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Wykonanie uchwały:
Przyjęto na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Trzcinica. Ustalono maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 500,00 zł. rocznie, nie
więcej niż 60 % wysokości opłaty semestralnej. Ustalono także
specjalności i formy kształcenia , na które przysługuje
dofinansowanie.
73. XXV/200/2020

30.12.2020

74. XXV/201/2020

30.12.2020

75. XXV/202/2020

76. XXV/203/2020

77. XXV/204/2020

Zmieniająca uchwałę nr XV/124/2016 r. Rady Gminy
Trzcinica z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale nr XV/124/2016 Rady Gminy Trzcinica z
dnia 31 sierpnia 2016 roku sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmieniająca uchwałę nr XIII/110/2016 z dnia 28
kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Trzcinica.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Trzcinica
z dnia
28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Trzcinica.
30.12.2020 W sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psa.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w uchwale nr XXIV/184/2020 Rady Gminy
Trzcinica z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania
psa.
30.12.2020 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica na 2021 rok.
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica
na 2021 rok.
30.12.2020 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych
wydatków.
Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z
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upływem roku budżetowego 2020 w brzmieniu załącznika 1 do
uchwały, ustalono plan wydatków finansowych. Kwota wydatków nie
wygasających z upływem roku budżetowego 2020 wynosi 7 360,00 zł.
IV. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach, którego mieszkańcy
w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o
części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają
uwzględnione

w

uchwale

budżetowej

gminy.

Rada

Gminy

w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny.
W roku 2020 r. w Gminie Trzcinica nie funkcjonował budżet obywatelski, natomiast funkcjonował
fundusz sołecki.

V. Wnioski końcowe
Mając
do

na

uwadze

przedstawiony

raport,

Rady

Gminy

Trzcinica

udzielenie

o

art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym.
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Wójt

Gminy

wotum

Trzcinica

zaufania

na

zwraca

się

podstawie

