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Raport o stanie Gminy Trzciana za rok 2018.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Trzciana przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018.

Gmina Trzciana położona jest w województwie małopolskim, w południowej
części powiatu bocheńskiego, u podnóża Beskidu Wyspowego. Jako jednostka
samorządowa funkcjonuje od 1 stycznia 1995 r. reaktywowana decyzją Premiera po
ponad 22 letniej przynależności do Gminy Żegocina. W skład gminy wchodzi 7
sołectw o łącznej powierzchni 4409 ha i liczbie mieszkańców 5575.
W tym:
Kamionna - 887 osób,-
Kierlikówka - 510 osób,-
Leszczyna - 837 osób,-
Łąkta Dolna - 1077 osób,-
Rdzawa - 240 osób,-
Trzciana - 1636 osób,-
Ujazd - 388 osób.

Malownicze usytuowanie u stóp Góry Kamionna (801 m npm) i Góry
Pasierbieckiej (769 m npm), atrakcyjny teren poprzecinany licznymi potokami,
bogaty w zabytki przyrody – sprawiają, że gmina dotychczas rolnicza ma wszelkie
zadatki na rozwój turystyki i agroturystyki. W lasach porastających zbocza gór
można spotkać sporo dzikiej zwierzyny i ptactwa: dzik, sarna, borsuk, przejściowo
jeleń karpacki, zając, kuropatwa, bażant. Na północno-zachodnich stokach Góry
Kamionna zlokalizowany jest rezerwat przyrody o pow. około 40 ha , w którym
występuje buczyna karpacka i liczne rośliny pod ochroną, między innymi lilia
złotogłów.

Pierwsza kronikarska informacja o Trzcianie pojawiła się w 1262 r. kiedy to
książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał dziedzicowi z Niegowici lasy i gaje o
pow. około 100 km². Informacja ta mówi o części Trzciany – Libichowej, natomiast
nazwa Trzciana pojawia się dopiero w XV wieku i pochodzi najprawdopodobniej od
trzciny, która występowała tutaj na bardzo dużych obszarach, otaczając stawy rybne
należące do klasztoru.
W latach 1262-1266 w Trzcianie został lokowany klasztor Kanoników Regularnych
Św. Marka jako fundacja rycerska Dzierżykraja i Wysza z Niegowici. Zakonnicy
postawili tu swój własny, najprawdopodobniej drewniany kościółek.
Jak podają źródła historyczne już w 1335 r. istniała w Trzcianie parafia, do której
należało ponad 1100 wiernych z Trzciany i okolic. W tym czasie liczniejsze parafie
Ziemi Bocheńskiej istniały tylko w Niegowici, Lipnicy Murowanej i samej Bochni.
W drugiej połowie XVI w. w miejsce starego, drewnianego kościółka powstał nowy,
już murowany. Była to świątynia jednonawowa, z prostokątnym prezbiterium i
zakrystią. W 1652 r. w czasie wojen kozackich klasztor został zrabowany, spalony a
zakonnicy pozabijani.
W pięć lat później wymurowano nowy, do dzisiaj stojący kościół, który kilkakrotnie
był rozbudowywany i kryje w sobie cenne zabytki, m.in. chrzcielnicę kamienną,
późnogotycką z 1497 r. renesansowy portal do zakrystii z XVI wieku, boczne portale
barokowo- klasycystyczne, konfesjonał rokokowy, ołtarz z XVII wieku.
14 lipca 2002 r. podczas parafialnego odpustu poświęcono dwie nowo wybudowane,
strzeliste wieże, które nadały kościołowi wybitnie neogotycki wygląd.
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Po oddzieleniu się od Gminy Żegocina - Trzciana, jako młoda gmina borykała się
z wieloma problemami, wynikającymi z wieloletniego niedoinwestowania, zwłaszcza
w zakresie infrastruktury technicznej.

Dodatkowo corocznie nawiedzana była różnymi kataklizmami.
W 1996 r. gradobicie spowodowało straty w 300 gospodarstwach rolnych
i obiektach użyteczności publicznej. W 1997 r. powódź 1000 –lecia poczyniła straty
oszacowane na ponad 4 miliony zł. W 1998 r. straty powodziowe wynosiły 360 000,-
zł. W 1999 r. kolejna powódź spowodowała straty na kwotę ponad 477 000,- zł.
Największe straty poniesiono podczas powodzi w 1997 r. mianowicie zniszczone
zostały obiekty komunalne: szkoła podstawowa w Łąkcie Dolnej, plac przy szkole
podstawowej w Trzcianie i Kierlikówce, świetlica wiejska w Łąkcie Dolnej, gminne
i wojewódzkie drogi i mosty. Zerwana została nawierzchnia dróg, zamulone rowy i
całe odcinki melioracji szczegółowej, zerwane mosty i kładki, uszkodzone rowy
melioracyjne.
Przy budżecie gminy wynoszącym w 1997 r. 5 615 000,- zł sama gmina nie była w
stanie uporać się choćby z niewielką częścią zadań związanych z usuwaniem
skutków powodzi. Dzięki środkom pomocowym z Unii Europejskiej można było
zrealizować szereg zadań i zminimalizować straty.
Do końca 1997 r. jednostka wojskowa z Niska odbudowała zniszczone mosty
i kładki. W 1998 r. dzięki pomocy Rządu Republiki Węgierskiej został odbudowany
most na drodze powiatowej Trzciana – Kamionna, a jego uroczyste otwarcie odbyło
się 28 sierpnia 1998 r. Nadano mu nazwę Most Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.

Wójtem Gminy od początku jej utworzenia był mgr inż. Józef Nowak, a od 20
listopada 2018 r. Pan mgr Cezary Stawarz.
Przewodniczącym Rady Gminy był mgr inż. Piotr Janeczek, a po jego rezygnacji –
Szczepan Mroczek. Od 2002 r. funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił Pan
Ryszard Śliwa a po wyborach 2018 r. Pani mgr Renata Paruch.
Urząd Gminy funkcjonuje w odremontowanym i zmodernizowanym budynku
dawnego Ośrodka Zdrowia.

Herb gminy uchwalono na uroczystej Sesji Rady Gminy 11 listopada 1997 r.
Za motyw dla herbu posłużyło godło noszone na habitach przez Kanoników
Regularnych od Pokuty Błogosławionych Męczenników, umieszczone w lewej części
herbu. W drugiej części herbu widnieje kłos złożony z 7 kłosków, symbolizujących 7
wsi wchodzących w skład gminy.
Z inicjatywy i na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Śliwy,
zgłoszony na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Samorząd
Gminy Trzciana podjął decyzję o ufundowaniu dla Gminy Trzciana sztandaru.
Przewodniczący motywował to przypadającą 1 stycznia 2015 r. dwudziestą
rocznicą reaktywowania Gminy Trzciana.
Po rozeznaniu procedury związanej z uchwaleniem sztandaru okazało się, że należy
również opracować nowy herb gminy, zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki,
weksylologi i miejscową tradycją historyczną. Wg informacji uzyskanych od
heraldyków dotychczas używany herb Gminy Trzciana nie spełniał zasad heraldyki
ze względu na kształt tarczy, napis na tarczy i jej dzielenie. Dotychczas Gmina
Trzciana nie posiadała także własnej flagi ani banneru.
Pełne opracowanie historyczno-heraldyczne dla Gminy Trzciana oraz przygotowanie
projektów symboli zlecono p. Włodzimierzowi Chorązkiemu – historykowi i
heraldykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Po przeanalizowaniu wariantów projektów nowych symboli gminy, przygotowanych
i przedstawionych przez p. Chorązkiego całość dokumentacji przedłożono do
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zaopiniowania Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i
Cyfryzacji w Warszawie. Zdecydowanie sprzeciwiła się ona propozycji naszego
samorządu odnośnie pozostawienia w herbie kłosu zboża, będącego symbolem
wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład Gminy Trzciana.
Uchwałą Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. Minister Administracji i
Cyfryzacji wyraził pozytywną opinię w sprawie przedstawionych projektów nowych
symboli Gminy Trzciana. Ten dokument był podstawą do podjęcia przez Radę
Gminy Trzciana stosownej uchwały na sesji w dniu 14 sierpnia 2014 r. Uroczyste
odczytanie tej uchwały oraz poświecenie sztandaru nastąpiło podczas gminnych
obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r.

W latach 1995 –2018 dzięki aktywności samorządu i zaangażowaniu
społeczeństwa udało się zrealizować wiele zamierzeń inwestycyjnych.
Gmina Trzciana jest w 100 % stelefonizowana i zgazyfikowana, zorganizowano
selektywny wywóz śmieci i odpadów, dużą cześć terenu gminy objęto siecią
kanalizacyjną i wodociągową, wybudowano oczyszczalnię ścieków. Działa tu Bank
Spółdzielczy Rzemiosła, dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, funkcjonuje
Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie, cztery szkoły podstawowe: w
Kierlikówce, Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Kamionnej, 4 biblioteki, 5 świetlic
wiejskich.
W Kamionnej zbudowano nowoczesny obiekt szkolny, gdzie ma siedzibę Publiczna
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Edukreatywni.
W Rdzawie w budynku dawnej małej szkoły podstawowej działa Środowiskowy
Dom Samopomocy.
Kilku bardziej przedsiębiorczych mieszkańców ma własne firmy, zatrudniające od
kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników, m.in.

- Zakład Usługowo Remontowy HYDROSPRZĘT
oraz Firma HYDROTRANS w Łąkcie Dolnej,-

- Zakład Produkcji Zabawek Ekologicznych „BAJO” w Kamionnej,-
- Zakład Krawiecki Szaty Liturgiczne w Kierlikówce,-
- Wytwórnia Lodów „GALLOD” w Leszczynie,-
- Ferma Drobiu w Ujeździe,-
Poza tym sporo osób prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie handlu i
usług, m.in. w Trzcianie wybudowano 2 super nowoczesne obiekty handlowe.

Podstawowym zajęciem ludności jest rolnictwo, aczkolwiek małe
przydomowe gospodarstwa nie są efektywne i przeciążone zbędną siłą roboczą.
Stąd poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodów i upatrywanie ich na
przykład w turystyce. Potencjał turystyczny gminy wynika z jej położenia
geograficzno-przyrodniczego, niskiego zanieczyszczenia środowiska
przyrodniczego, korzystnego usytuowania względem aglomeracji krakowskiej.

Walory krajobrazowe gminy zaznaczają się zwłaszcza w jej części
południowej – tzw. „beskidzkiej”. Urozmaicona rzeźba terenu, malowniczo
wijący się Potok Sanecki, rzeki: Pluskawka i Rdzawka, liczne zalesienia
i zadrzewienia, Góra Kamionna z rezerwatem przyrody, zespoły
dworsko-parkowe w Rdzawie i Kamionnej, liczne zabytki architektury
drewnianej czynią gminę atrakcyjną dla rozwoju turystyki weekendowej i
pobytowej.
Dosyć prężnie działają nieliczne co prawda ale świetnie położone gospodarstwa
agroturystyczne.

W wielu miejscowościach występują obiekty historyczne i sakralne o
charakterze zabytkowym oraz pomniki przyrody i miejsca pamięci.
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Uwadze zwiedzających można polecić zespół dworsko-parkowy w Rdzawie
Kamionnej, pomnik-kolumnę z czasów wojen szwedzkich (1656 r.) w Kamionnej,
upamiętniający zwycięstwo Polaków nad Szwedami, zabytkowe cmentarze z
okresu I wojny światowej w Leszczynie, Łąkcie Dolnej i Trzcianie. Działają
twórcy ludowi, funkcjonują zespoły muzyczne.

Warunki krajobrazowe pozwalają gminie na stworzenie ciekawej oferty
turystycznej.

Ogólnie wizja gminy Trzciana przedstawia się następująco:
„Gmina rozwinięta gospodarczo, atrakcyjna turystycznie, czysta ekologicznie,
zasobna ekonomicznie dzięki: wyspecjalizowanej produkcji warzywniczej,
przemysłowi rolno-spożywczemu, wytwórczości oraz turystyce, wykształconym
mieszkańcom i ich przedsiębiorczości, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i
gości”.

Wójt, Urząd Gminy i samorządowe jednostki organizacyjne.
W 2018 roku funkcję Wójta Gminy Trzciana do dnia 20 listopada 2018 r. pełnił

Pan mgr inż. Józef Nowak.
Od 20 listopada 2018 r. w wyniku wyborów do organów jst. funkcję Wójta pełni Pan
mgr Cezary Stawarz.
Funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Danuta Michniak-Dutkiewicz, Skarbnika
Gminy - Pani Bożena Jagielska.
Urząd Gminy w Trzcianie posiada strukturę referatowo-stanowiskową.
W 2018 r. w UG zatrudnionych było 25 osób, w tym 19 osób na stanowiskach
urzędniczych oraz 6 osób na stanowiskach obsługi.
Koszty działalności urzędu to: 1891465,11 zł.
w tym na wynagrodzenia pracowników: 1665190,- zł.
Urząd Gminy funkcjonuje w budynku położonym na działce nr 723 w Trzcianie,
stanowiącym własność Gminy Trzciana na podstawie KW nr: TR1O/00059-886/4.

Informacje dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych:

Gminna Świetlica w Trzcianie - kierownik Pan Paweł Sroka,-cały etat,-
Filia w Kamionnej - kierownik - Pani Aleksandra Dudziak,-
Filia w Leszczynie - kierownik - Pani Maria Szaraj,-
Filia w Łąkcie dolnej - kierownik- Pani Elżbieta Dudziak,-
Filia w Ujeździe - kierownik - Pani Anna Błasińska.
Kierownicy filii zatrudnieni są w wymiarze 1/2 etatu. Dodatkowo jako instruktor
pracuje pan Maciej Babral.
Koszty działalności to: 340 703,- zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 252151,19 zł + 11280,-zł kapelmistrz.
Świetlica w Trzcianie działa w budynku stanowiącym własność jednostki OSP na
zasadzie porozumienia, natomiast w Kamionnej, Leszczynie, Łąkcie Dolnej i
Ujeździe w budynkach stanowiących własność gminy.
( Kamionna -dz. 600/1 KW Nr 38042/3,-
Leszczyna -dz. 678/2 - KW 27334/7,-
Łąkta Dolna - dz. 381,- KW 54991/8,-
Ujazd -dz. 256 - KW 64975/3.)
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Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie - kierownik - Pani Anna Cierniak -
zatrudniona w wymiarze całego etatu.
Filia w Kamionnej - kierownik - Pani Lucyna Pastuszak,-
Filia w Leszczynie - kierownik - Pani Barbara Bujak,-
Filia w Łąkcie Dolnej - kierownik- Pani Elżbieta Rosiek,-
Kierownicy filii zatrudnieni są w wymiarze 1/2 etatu.
Koszty działalności to: 215 206,- zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 193 320,21 zł.
Biblioteka w Trzcianie działa w budynku stanowiącym własność jednostki OSP,
natomiast w Kamionnej w budynku PSP stanowiącym własność gminy dz. 517 -
KW 60139/3,-
W Leszczynie - w budynku PSP stanowiącym własność gminy -dz. 753 -
KW 59831/4,-
W Łąkcie Dolnej - własność gminy - dz. 381,- KW 54991/8,-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie - kierownik - Pani Elżbieta
Burkowicz. W GOPS zatrudnionych było 11 osób.
Koszty działalności to: 8780656,22 zł.
w tym na wynagrodzenia pracowników: 512855,74 zł.
GOPS funkcjonuje na I piętrze budynku gminnego w centrum wsi Trzciana - dz. Nr
861/1 - KW 66538/2.Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie - kierownik - Pani Barbara
Borowiec.
W ŚDS zatrudnionych jest 15 osób na zasadzie umowy o pracę i 2 osoby na
umowy-zlecenia (kierowca i insp. ochr. danych)
Koszty działalności to:894500,98 zł w tym na wynagrodzenia pracowników :
672504,65 zł + 20080,- zł -um.zlec.
ŚDS funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy Trzciana - dz. Nr 168/3 -
KW 59840/0.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej.
Dyrektorem Szkoły jest Pani Katarzyna Janiczek.
W PSP zatrudnionych jest 32 osoby, w tym 25 (14,3 etatu) nauczycieli i 7 (5,1 et.)
osób na stanowiskach obsługi.
Koszty działalności to: 1 261 024,67 zł + 100 287,36 zł oddział „O”
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1050310,21 zł (59805,22 zł)
Koszt na 1 ucznia 10607,90 zł.
PSP w Kamionnej funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy Trzciana
(dz. Nr 517 - KW Nr 60139/3).
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce.
Dyrektorem Szkoły jest Pani Beata Stochel.
W PSP zatrudnionych jest 32 osoby, w tym 26 (10,9 etatu) nauczycieli i 6 (3,4 et.)
osób na stanowiskach obsługi.
Koszty działalności to: 1001507,70 zł (97470,20 zł)
w tym na wynagrodzenia pracowników: 821804,36 zł (86907,95 zł)
Koszt na 1 ucznia 10082,37 zł.
PSP w Kierlikówce funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy
Trzciana. ( dz. Nr 43/2 - KW Nr 59830/7).
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa w Leszczynie.
Dyrektorem Szkoły jest Pani Agnieszka Adamus.
W PSP zatrudnionych jest 35 osób, w tym 28 (15,9 etatu) nauczycieli i 7 (5,1 etatu)
osób na stanowiskach obsługi.
Koszty działalności to: 1172572,65 zł (89347,08 zł.)
w tym na wynagrodzenia pracowników : 928185,46 zł (78172,85 zł)
PSP w Leszczynie funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy Trzciana.
(dz. nr 753 - KW Nr 59831/4).
Klasy Gimnazjum Publ. w Leszczynie - koszty: 418598,75 zł, -
- wynagr. pracowników 396600,97 zł.
Koszt na 1 ucznia 9751,18 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej.
Dyrektorem Szkoły jest Pan Paweł Łącki.
W PSP zatrudnione są 23 osoby, w tym 19 ( 7,64 etatu) nauczycieli i 4 (2,35 etatu)
osoby na stanowiskach obsługi.
Koszty działalności to:735970,80 zł ( 83519,05 zł)
w tym na wynagrodzenia pracowników: 581016,83 zł (72209,05 zł)
Koszt na 1 ucznia 11123,79 zł.
PSP w Łąkcie Dolnej funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy
Trzciana. (dz. nr 958/1 - KW Nr 59833/8).

Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie.Dyrektorem jest Pan Andrzej Kącki.
W skład ZPO wchodzi: PSP, Publiczne Przedszkole oraz Szkoła Muzyczna I stopnia.
( Ogółem93 osoby zatrudnione - w tym 70 (50,23 etatu) nauczycieli i 23 (19,08 etatu)
osoby obsługi.
W PSP zatrudnionych jest 37 osób, w tym 25 nauczycieli i 12 osób na stanowiskach
obsługi.
Koszty działalności to: 1122382,36 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników: 896421,48 zł.
PSP w Trzcianie funkcjonuje w 2 budynkach, stanowiących własność Gminy
Trzciana. (nowy budynek - dz. nr 821/1 - KW nr 66502,-
stary budynek - dz. 821/2, 821/3, 821/4 - KW Nr 69500/8).
Klasy Gimnazjum Publ. koszty: 1088690,58 zł,- wynagr. 988776,72 zł.
Koszt na 1 ucznia 10396,73 zł.

W Publicznym Przedszkolu zatrudnionych jest 19 osób, w tym 10 nauczycieli i 9
osób na stanowiskach obsługi. Funkcję zastępcy dyrektora pełni Pani Barbara
Szumańska.
Koszty działalności to: 796341,06 zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 689177,50zł.
Koszt na 1 dziecko 7657,13 zł.
Publiczne Przedszkole w Trzcianie funkcjonuje w budynku stanowiącym własność
Gminy Trzciana (dz. nr 860 - KW Nr 32420/5).

W Szkole Muzycznej I Stopnia zatrudnionych jest 37 osób, w tym 35 nauczycieli i 2
osoby na stanowiskach obsługi. Funkcję zastępcy dyrektora pełni Pani Elżbieta
Hoffman.
Koszty działalności to:1386800,37zł
w tym na wynagrodzenia pracowników : 1209943,60 zł.
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Koszt na 1 ucznia 11852,99 zł.
SM funkcjonuje w budynku stanowiącym własność Gminy Trzciana. (stary budynek
- dz. 821/2, 821/3, 821/4 - KW Nr 69500/8).G

Gmina Trzciana dotowała działalność Stowarzyszeń w tym:
- dotacja dla Publicznego Gimnazjum w Kamionnej prowadzonego przez
Stowarzyszenie EDUKREATYWNI - 289031,- zł,-Koszt na 1 ucznia 12554,76 zł.
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamionnej prowadzonego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna - 229116,- zł,-
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Leszczynie prowadzonego przez
Stowarzyszenie Nasza Leszczyna - 199397,- zł,-
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kierlikówce prowadzonego przez P.H.U.
MIDREW Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Grażyna
Michura -165683,-zł.
Koszt na 1 dziecko 5680,56 zł.

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU
SZKOLNYM 2017/2018 oraz 2018/2019
stan na dzień 30.09.2018 r.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. SZKOŁY PODSTAWOWE Stopień awansu
zawodowego

bez kwalifikacji stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM

1 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Kamionnej
Kamionna 263, 32-732 Kamionna
w tym:
oddział przedszkolny

0,00 0,00 0,47 5,01 9,44 14,92

2 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna
w tym:
oddział przedszkolny

0,00 1,00 2,00 1,50 7,00 11,50

3 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Gen. Władysława Andersa w Leszczynie
Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
w tym:
oddział przedszkolny
klasa gimnazjalna

0,00 0,90 1,01 5,59 8,29 15,79

4 Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej
Łąkta Dolna 136, 32-733 Trzciana
w tym:
oddział przedszkolny

0,00 0,00 3,11 2,11 3,70 8,92

5 Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie
Trzciana 403, 32-733 Trzciana
w tym:
publiczne przedszkole
klasa gimnazjalna
szkoła muzyczna

3,67 13,42 12,67 23,25 53,01

0,00

SUMA 0,00 5,57 20,01 26,88 51,68 104,14
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Lp. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE Stopień awansu
zawodowego

bez kwalifikacji stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM

1 Niepubliczne Przedszkole
pn"Jaś i Ola idą do przedszkola"
w Kamionnej, Kamionna 263

0,09 0,50 3,00 0,00 0,50 4,09

2 Przedszkole integracyjne "Kubuś Puchatek"
Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna

0,00 1,00 3,81 1,00 0,16 5,97

3 Niepubliczne Przedszkole w Leszczynie
Leszczyna 132, 32-733 Trzciana

0,00 1,00 2,32 0,21 0,53 4,06

SUMA 0,09 2,50 9,13 1,21 1,19 14,12

Lp. PUBLICZNE GIMNAZJUM Stopień awansu
zawodowego

bez
kwalifikacji

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM W
KAMIONNEJ
Kamionna 263, 32-732 Kamionna

0,00 0,00 0,10 0,65 1,35 2,10

SUMA 0,00 0,00 0,10 0,65 1,35 2,10

Dotacje celowe :
-dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana :

27515,- zł - wydatki bieżące,-
155080,- zł -wydatki majątkowe,-

- dla Komendy Powiatowej Policji - 5000,- zł,-
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4000,- zł.
- dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ogrzewania - 430080,- zł.

Na terenie Gminy w ramach Programu współpracy Gminy Trzciana
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 uchwalonego 14 listopada 2017 r. (Uchwała Nr
XXI/183/17) realizowano 2 zadania. Ogółem wydatkowano na nie 80760,- zł.
Jedno z zadań na kwotę 30000,- zł (Klub Sportowy Trzciana 2000) finansowano w
całości z budżetu gminy, natomiast na drugie (Program Senior 60+) otrzymano
dotację w wysokości 50760,- zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok uchwalony został 14 listopada 2017 r. (Uchwała Nr XXI/182/17)
Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. (kredyty i pożyczki) -7 099 682,- zł,-
w tym na wyprzedzające finansowanie pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 1 570 882,- zł.
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Całość gospodarki finansowej gminy i stan mienia komunalnego zawarte są
w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu - Zarządzenie Wójta Gminy
Trzciana Nr 26/VIII/19 z dnia 5 marca 2019 r.

INWESTYCJE 2018 ROK

1. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rdzawa - Przeginia nr drogi 580608K nr
działki 31 w miejscowości Rdzawa w km 0+000-0+050 - 74.890,30 zł - dotacja
56941 zł.
2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana - Wierzbicka nr drogi 580517K, nr
działki 1149 w miejscowości Trzciana w km 0+000-0+030 - 63.491,64 zł dotacja
47.333 zł.
3. Remont drogi gminnej Leszczyna - Łęg nr drogi 580467K, nr działki 783 w
miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+300 - 109.081,73 zł dofinansowanie 87.260
zł. Wykonano 300mb drogi asfaltowej.
4. Remont drogi gminnej Leszczyna - Papówki nr drogi 580463K, nr działki 539 w
miejscowości Leszczyna w km 0+000-0+350 - 134.979,78 zł dofinansowanie
107.980 zł, wykonano 350mb drogi asfaltowej.
5. Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Trzciana-Wierzbicka
w km 0+000-0+080 - 28.194,70 zł dofinansowanie 14.000 zł.
6. Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Kamionna-Mroczek
w km 0+000-0+180 - 56. 888,40 zł dofinansowanie 28.086 zł.
7. Remont drogi gminnej Trzciana-Wrona nr drogi 580511K, nr działki 1076 w
miejscowości Trzciana w km 0+000-0+400 - 154 033,88 zł dofinans. 120 tys. zł.

8. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie
Aglomeracji Trzciana:
Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości
Trzciana – Libichowa - 1.234.981,30 zł
Część 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trzciana- Leszczyna
i Trzciana-Łąkta Dolna - 2.613.085,27 zł roboty zostaną wykonane do końca sierpnia
2019r.
Uzyskane zostaną następujące efekty: 24,5km sieci wodociągowej i 1,5km sieci
kanalizacyjnej, dofinansowanie wyniesie 2.771 tys. zł

9. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana-Libichowa-
60.329,19 zł Roboty wykonane i odebrane, sieć wodociągowa 110 - 375mb
10. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kamionna poprzez
zagospodarowanie terenu po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne -
119.956,03 zł dofinansowanie 50.tys.zł
11. Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce - 320.000,00
zł, dofinansowanie 123.tys. zł
12. Otwartej Strefy Aktywności -OSA - 50.000,00 zł umowa podpisana termin
realizacji 10.11.2018r. - siłownia zewnętrzna przy Orliku w Trzcianie,
dofinansowanie 25.tys zł

13. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego
z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i administracyjne wraz z
infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzciana - 5.451.595,73 zł termin
realizacji 29.05.2020r.
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14. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami dla miejscowości Łąkta Dolna, Gmina Trzciana - 17 000,00 zł termin
wykonania 31.12.2018r.

15. Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej świetlic w Gminie Trzciana:
a) Prace modernizacyjno-budowlane oraz wymiana instalacji grzewczych w
świetlicach- 120.000,00 zł
b) zakup urządzeń multimedialnych do świetlic - 57 294,00 zł
c) wykonanie zabudowy meblowej w Świetlicy Gminnej w Trzcianie - 12.300,00 zł
Łącznie prace zrealizowane w świetlicach oraz nowy sprzęt to suma 189.594,00 zł,
dofinansowanie 133.000 zł.

16. Remont cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej: nr 310 w Leszczynie
i nr 307 w Łąkcie Dolnej - brak ofert

Krótkie omówienie niektórych projektów:

13 września 2018 r. Wójt Gminy Trzciana podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą
remontu boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kierlikówce, w ramach pilotażowego projektu Województwa Małopolskiego
pn. „Małopolskie boiska”. Gmina Trzciana uzyskała na ten remont ponad 123 tys. zł
dofinansowania. Z powiatu bocheńskiego dofinansowanie otrzymały 4 samorządy,
w tym nasza gmina. Inwestycja zakładała remont istniejącego, asfaltowego boiska, na
boisko z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Ze względu na wysokie ceny na
rynku inwestycji budowlanych, przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłaszany był
trzykrotnie. Najniższa cena w wyniku ogłoszenia trzeciego przetargu wyniosła 320
tys. zł, co i tak przewyższało środki przeznaczone na to zadanie w budżecie naszej
gminy. Radni na sesji w dniu 04 września 2018 r. podjęli uchwałę, w której
zwiększyli środki na remont boiska przy PSP w Kierlikówce. Boisko zostało oddane
do użytku w październiku 2018 r.

Zrealizowano projekt o nazwie Otwarta Strefa Aktywności -OSA. Powstała ona w
ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym”. OSA zlokalizowana jest
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego Orlik w Trzcianie i obejmuje 6
elementów siłowni plenerowej - urządzenia do ćwiczeń rozgrzewających, siłowych,
rozciągających i aerobowych, 4 ławki, 2 stoły z planszami do gier, 3 kosze na śmieci
i stojak na rowery. OSA była gotowa na10 listopada 2018r. Jej koszt wyniósł 50 tys.
zł, w tym 25 tys. zł dofinansowania.

W roku 2018 na remont pomieszczeń swojej jednostki doczekali się strażacy z OSP
Trzciana. Wykonano remont pomieszczeń garażowych, instalacji wod-kan. oraz
remont instalacji elektrycznej w remizie. Całkowity koszt zadania wyniósł 86.560,-
zł, w tym: 41.560,- zł z budżetu województwa, 35 tys. zł z budżetu gminy, 10 tys.
zł to środki pochodzące od Komendanta Głównego PSP.

Niewątpliwym sukcesem naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych było
uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
projekt pn. :„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana”.
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Przedmiotem tej inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
administracyjnego (budynek Urzędu Gminy) z przeznaczeniem na cele społeczne,
kulturalne i oczywiście administracyjne. Rozbudowa spowoduje reorganizację
przestrzeni kulturalno -administracyjnej w Trzcianie.W rozbudowanym budynku
znajdą się pomieszczenia służące celom społecznym i kulturalnym, miedzy innymi
do budynku przeniesiony zostanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek,
w którym obecnie funkcjonuje GOPS wybudowano jeszcze w okresie
międzywojennym XX wieku. Siedziba GOPS mieści się obecnie na piętrze tegoż
budynku, jest bardzo mała, a przede wszystkim nieprzystosowana dla osób
niepełnosprawnych.W pomieszczeniach nowego budynku prowadzony będzie Klub
Integracji Społecznej, działający w ramach struktur GOPS. Do rozbudowanego
budynku przeniesiona zostanie także Gminna Biblioteka w Trzcianie oraz Gminna
Świetlica w Trzcianie. Budynek, w którym obecnie działają te instytucje jest
własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie. Strażacy niejednokrotnie już
zgłaszali problemy związane z brakiem przestrzeni dla działalności statutowej OSP.
Corocznie podczas kontroli Państwowa Straż Pożarna wskazuje na panującą ciasnotę
w pomieszczeniach garażowych i brak zaplecza sanitarnego. Zwolnienie
pomieszczeń przez gminne instytucje kultury umożliwi strażakom z OSP rozbudowę
ich garaży i szatni dla członków OSP.
Oczywiście w przebudowanym budynku zlokalizowana będzie siedziba władz
gminy. Znajdzie się tu również sala widowiskowo-konferencyjna przystosowana na
konferencje oraz występy artystyczne. Budynek rozbudowywany jest od części
południowej. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 5 mln 451 tys. zł.
Dofinansowanie z RPO to ponad 2 mln 64 tys. zł. Prace planowane są do
wykonania na lata 2018-2020.

Gmina Trzciana złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie dla mieszkańców naszej gminy
do wymiany starych pieców centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
nowoczesne piece gazowe lub węglowe spełniające wymagania uchwały
anty-smogowej dla Małopolski. W programie wzięło udział 70 osób (63 osób
deklaruje wymianę pieca na gazowy, 7 na węglowy). Wysokość dofinansowania do
jednego pieca gazowego wynosi max 6.400,- zł w tym środki funduszu 4.000,-zł ,
środki budżetu gminy 2.400,-zł, do pieca węglowego 3.840,- zł w tym środki
funduszu2.400,-zł , środki budżetu gminy 1.440,-zł. Wniosek Gminy Trzciana został
pozytywnie zweryfikowany, więc mieszkańcy mogli wymieniać źródła ciepła w
swoich domach. Łączna wartość projektu to ponad 537 tys. zł, w tym 248 tys. zł
dofinansowania z WFOŚIGW, ponad 128 tys. z budżetu gminy, reszta stanowi wkład
poszczególnych mieszkańców.

W latach 2015-2018 Wójt Gminy Trzciana przeprowadził 3 procedury zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana ( każda
procedura trwa ok 1,5 roku). Były to zmiany wykonane na wniosek mieszkańców, w
większości, w celu umożliwienia im budowy budynków mieszkalnych lub
inwestycje.
Zmiany planu objęły 38 działek o łącznej powierzchni 29,82 ha.

Gmina Trzciana w 2017 i 2018 r. złożyła wnioski w ramach rządowego programu
„Aktywna tablica”. Z programu skorzystały wszystkie szkoły w naszej gminie.



12

Każda z nich otrzymała pomoce za 17,5 tys. zł. Zgodnie z potrzebami określonymi
przez szkoły gmina zakupiła do szkół tablice interaktywne, projektory ultrakrótko
ogniskowe, głośniki, dotykowe monitory interaktywne. Wartość zakupionych
urządzeń wynosi 87,5 tys. zł, w tym 70 tys. zł dofinansowania.

Pomoc socjalna dla uczniów:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie wszystkich typów szkół, zarówno
publicznych, jak i prywatnych, mają prawo do dwóch podstawowych form pomocy:
socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) oraz motywacyjnej (stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). Stypendium socjalne i zasiłek przyznaje
w drodze decyzji administracyjnej wójt. Fundusze na ich wypłatę gminy otrzymują z
budżetu państwa. Stypendia naukowe lub sportowe wypłacane są z budżetu gminy,
a przyznaje je dyrektor szkoły. Pomoc socjalna została przekazana uczniom
zamieszkałym na terenie naszej gminy.
Stypendium socjalne przyznano dla 90 uczniów w kwocie 27174,60 zł,-
Zasiłek szkolny w kwocie 500,- zł przyznano 1 uczniowi.
Stypendium za wyniki w nauce uzyskało 101 uczniów na kwotę 12928,- zł.
Nagrodę w kwocie 2000,- zł przyznano 1 uczennicy.

W 2018 r. Gmina Trzciana po raz drugi uczestniczyła w małopolskim projekcie
„Jeżdżę z głową".
Jest to projekt nauki jazdy na nartach dla dzieci szkół podstawowych. Kurs
ukończyło łącznie 50 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.W
ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdy na stok narciarski w Laskowej.
Zajęcia obejmowały łącznie 20 godzin nauki jazdy pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. Uczniowie mieli zapewniony dowóz na stok narciarski, karnety wstępu
na wyciągi. Wyposażeni byli w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty i kaski) oraz
objęci byli ubezpieczeniem.W efekcie odbytego kursu uczniowie nabyli podstawowe
umiejętności jazdy na nartach, zapoznali się z zasadami zachowania na stoku i i
aktywnie spędzili czas wolny.
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Realizacja uchwał Rady Gminy

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Wójt Gminy Trzciana jest organem wykonawczym gminy, do zadań którego należy
m.in. wykonanie uchwał Rady Gminy.

Realizując obowiązki nałożone przepisami w/w ustawy Wójt Gminy
przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018r.
w sposób określony uchwałami - ogółem w 2018r. Wójt Gminy wydał 99
zarządzeń, w tym 86 - / kadencja 2014-2018/ oraz 13 - / kadencja 2018-2023/.

W roku 2018 Rada Gminy Trzciana obradowała i podejmowała
stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady - w tym okresie odbyło się 8 sesji, na
których podjęto ogółem
77 uchwał, w tym 52 - /kadencja 2014-2018/ oraz 25 – /kadencja 2018-2023/.

Większość podjętych uchwał dotyczyła spraw finansowych, spraw z
zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania
przestrzennego gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną
środowiska.

Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90.1
i 2 ustawy
o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów
nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski, a w
zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji
Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie
dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały
są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania
finansami publicznymi.

Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim
jest Wojewoda Małopolski zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym.

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela.
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Uchwały Rady Gminy Trzciana podjęte w 2018r.

L.p. Nr uchwały
Data

Sprawa Realizacja

1. 205/21.03.2018 W spr. zmiany uchwały Nr XIV/126/16 RG
Trzciana z 22.11.2016r. dot. wspólnej obsługi
oświatowych jednostek organizacyjnych Gm.
Trzciana

Wdrożono

2. 206/21.03.2018 W spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzciana
dla publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.

Wdrożono

3. 207/21.03.2018 W spr. Ustalenia zasad przyznawania
stypendiów za wyniki w nauce

Realizacja na bieżąco
przez dyrektorów szkół

4. 208/21.03.2018 W spr. Zmiany uchwały Nr XX/121/05. RG
Trzciana z dn 21.03.2005 dot nadania
regulaminu udzielania pomocy materialnej

Realizacja na bieżąco
przez dyrektorów szkół

5. 209/21.03.2018 W spr uchwalenia i przyjęcia do realizacji
Planu Gosp. Niskoemisyjnej dla Gm. Trzciana
na 2018-2023

W trakcie realizacji

6. 210/21.03.2018 W spr. Przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi

Realizacja przez cały rok -
wyłapywanie bezdomnych
psów, opieka na d
zwierzętami w schronisku,
czipowanie zwierząt,
zabiegi sterylizacji dla
wolno żyjących psów i
kotów

7 211/21.03.2018 W spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

8. 212/21.03.2018 W spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
Zrealizowano

9. 213/21.03.2018 W spr. Rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w
budżecie Gm. Trzciana na r. 2019 środków
stanowiących fundusz sołecki

Rada Gminy nie wyraziła
zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy na r. 2019
środków stanowiących
fundusz sołecki
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10. 214/21.03.2018 W spr. Podziału Gm. Trzciana na okręgi
wyborcze

Gmina Trzciana została
podzielona na 5 okręgów
wyborczych

11. 215/21.03.2018 W spr. Podziału Gm. Trzciana na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów.

Gmina Trzciana została
podzielona na obwody
głosowania

12. 216/21.03.2018 W spr. Rozpatrzenia skargi na działania Gm.
Trzciana

Rada Gminy uznała skargę
za bezzasadną

13. 217/21.03.2018 W spr. Rozpatrzenia skargi na działania Gm.
Trzciana

Rada Gminy uznała skargę
za bezzasadną

14. 218/21.03.2018 W spr. Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na obszarze Gm.
Trzciana

Regulamin wdrożono po
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Woj.
Małopolskiego

15. 219/21.03.2018 W spr. Planu pracy Rady Gminy na 2018r. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
Realizacja na bieżąco.

16. 220/12.06.2018 W spr. Przyjęcia sprawozdania z działalności
GOPS w Trzcianie za 2018r.

Sprawozdanie przyjęto

17. 221/12.06.2018 W spr. przyjęcia oceny zasobów Pomocy
Społecznej za 2017r.

Przyjęto ocenę zasobów
pomocy społecznej

18. 222/12.06.2018 W spr. Przyjęcia rocznego sprawozdania z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2017r.

Sprawozdanie przyjęto

19. 223/12.06.2018 W spr. Przyjęcia sprawozdania z GPP
Przemocy w Rodzinie za 2017r.

Sprawozdanie przyjęto

20. 224/12.06.2018 W spr. Zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gm. Trzciana wraz ze
sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za
2017r.

Sprawozdanie
zatwierdzono

21. 225/12.06.2018 W spr. Udzielenia absolutorium dla Wójta
Gm. Trzciana za 2017r.

Rada Gminy udzieliła
Wójtowi Gminy
absolutorium

22. 226/12.06.2018 W spr. Zatwierdzenia bilansu Gm. Trzciana za
2017r.

Zatwierdzono

23. 227/12.06.2018 W spr. Zmiany deklarowanej ilości udziałów
w BSR

Wdrożono

24. 228/12.06.2018 W spr. Zmiany treści zał. Nr. 3 do uchwały Nr
XXIII /206/18 K6 Trzciana z 21.03.18r.
(dotacja dla szkół)

Wdrożono do realizacji

25. 229/12.06.2018 W spr. Określania tygodniowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów

Wdrożono do realizacji
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26. 230/12.06.2018 W spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

27. 231/12.06.2018 W spr. Ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy.

28. 232/12.06.2018 W spr. Przyjęcia założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gm. Trzciana

Realizacja na bieżąco

29. 233/24.07.2018 W spr. Zmiany w WPF Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

30. 234/24.07.2018 W spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

31. 235/24.07.2018 W spr. Zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW
w Krakowie

Wdrożono

32. 236/24.07.2018 W spr. Udzielania dotacji Zasady udzielania dotacji
celowej określono
regulaminem

33. 237/24.07.2018 W spr. Określenia wstępnej lokalizacji
przystanku (Leszczyna)

Wdrożono

34. 238/24.07.2018 W spr. Określenia wstępnej lokalizacji
przystanku (Trzciana)

Wdrożono

35. 239/24.07.2018 W Spr. Zmiany uchwały dot. regulaminu
dostarczania wody.

Wdrożono do realizacji

36. 240/4.09.2018 W sprawie zmiany wWPF Gm. Trzciana Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

37. 241/4.09.2018 W Spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

38. 242/4.09.2018 W spr. Zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w roku 2018

Kredyt długoterminowy na
realizację zadań
inwestycyjnych

39. 243/4.09.2018 W spr. Ustalenia liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydawane
zgodnie z zapisami
uchwały

40. 244/4.09.2018 W spr. Usytuowania na terenie gm. Trzciana
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

Zezwolenia wydawane
zgodnie z zapisami
uchwały

41. 245/4.09.2018 W spr. Przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków

Realizacja na bieżąco

42. 246/4.09.2018 W spr. Rozpatrzenia skargi Rada Gminy uznała skargę



17

za bezzasadną

43. 247/4.09.2018 W spr. Udzielenia Gminie Kocmyrzów -
Luborzyca dotacji celowych

Wdrożono

44. 248/4.09.2018 W spr. Udzielania dotacji na modernizację
systemów ogrzewania

Wdrożono

45. 249/16.10.2018 W spr. Zmiany uchwały budżetowej Gminy
Trzciana na 2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

46. 250/16.10.2018 W spr. Zmiany uchwały Nr XXVI/242/18 RG
Trzciana z dnia 4.09.2018 w spr. Zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w 2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

47. 251/16.10.2018 W spr. Wyrażenia zgody na obciążenie
nieodpłatną służebnością gruntową
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Trzciana

Zgoda na ustanowienie
nieodpłatnej i
nieograniczonej w czasie
służebności gruntowej w
obr. ewidencyjnym
Trzciana

48. 252/16.10.2018 W spr. Zmiany uchwały RG Trzciana Nr
XXV/236/18 z dn. 24.07.2018 w spr.
Udzielania dotacji na modernizację systemów
ogrzewania.

Wdrożono

49. 253/16.10.2018 W spr. Uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholu i Narkomanii na 2019r.

Wdrożono

50. 254/16.10.2018 W spr. Programu współpracy Gm. Trzciana z
organizacjami pozarządowymi

Wdrożono

51. 255/16.10.2018 W spr. Zniesienia form ochrony przyrody -
pomnika przyrody

Wdrożono

52. 256/16.10.2018 W spr. Zmiany uchwały Nr. XXII/202/17 RG
Trzciana z dn. 21.12.2017 w spr.
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Wdrożono

53. 1/20.11.2018 W spr. Wyboru Przew. RG Przew. RG została
wybrana Pani mgr Renata
Paruch

54. 2/20.11.2018 W spr. Wyboru Wiceprzewodniczących RG Wiceprzew. RG zostali
wybrani: Pan Jan Kukla i
Pan Marcin Ujejski

55. 3/20.11.2018 W spr. Powołania Komisji Rewizyjnej RG
Trzciana

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

56. 4/20.11.2018 W spr. Powołania stałych Komisji RG
Trzciana oraz Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

Uchwala wchodzi w życie
z dniem podjęcia
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57. 5/20.11.2018 W spr. Ustalenia składów liczbowych Stałych
Komisji RG

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

58. 6/20.11.2018 W spr. Ustalenia składów osobowych Komisji Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

59. 7/20.11.2018 W spr. Powołania doraźnej Komisji
Statutowej RG Trzciana

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

60. 8/20.11.2018 W spr. Diet dla Radnych i Przewodniczącego
RG.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

61. 9/20.11.2018 W spr. Ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia

62. 10/7.12.2018 W spr. Statutu Gminy Trzciana Uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj.
Małopolskiego

63. 11/7.12.2018 W spr. Zmiany uchwały Nr. XXVI/247/18 z
4.09.18 dot. udzielenia Gm. Kocmyrzów -
Luborzyca dotacji celowych

Uchwala wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wdrożono

64. 12/7.12.2018 W spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano

65. 13/7.12.2018 W spr. Określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Realizacja zgodnie ze
stawkami wynikającymi z
uchwały

66. 14/7.12.2018 W spr. Określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

Realizacja zgodnie ze
stawkami wynikającymi z
uchwały

67. 15/7.12.2018 W spr. Uchwalenia gminnego wieloletniego
programu osłonowego „posiłek dla dzieci”

Program w trakcie
realizacji

68. 16/7.12.2018 W spr. Zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku, pomoc
rzeczową...

Realizacja zgodna z
zapisami uchwały

69. 17/7.12.2018 W spr. Podwyższenia kryterium dochodowego Kryterium dochodowe
zostało podwyższone

70. 18/28.12.2018 W spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - W
trakcie realizacji

71. 19/28.12.2018 W spr. Budżetu gminy Trzciana na 2019r. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia - W
trakcie realizacji

72. 20/28.12.2018 W spr. Zmiany budżetu Gm. Trzciana na
2018r.

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia -
wykonano
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73. 21/28.12.2018 W spr. Szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług

Wdrożono

74. 22/28.12.2018 W spr. Zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gm. Trzciana

Wdrożono zmianę
regulaminu

75. 23/28.12.2018 W spr. Wyboru metody ustalenia opłaty oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Wdrożono

76. 24/28.12.2018 W spr. Terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami

Wdrożono

77. 25/28.12.2018 W spr. Określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Wdrożono

Wójt Gminy Trzciana
mgr Cezary Stawarz


