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uchwal Rady Miejskiej w Krajence

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku podjętych zostało 7 uchwał, których realizacja przebiega następująco:
l) Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2011 rok oraz uchwała
Nr XXIl145/2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za
2011 rok zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania prawidłowości działania organów gminy przy podejmowaniu ww. uchwał. Do żadnej z uchwał
nie wniesiono zastrzeżeń. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 3049 z dnia 6 lipca
2012 roku.
2) Uchwała Nr XXII146/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposobu jej rozliczania została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się pod pozycją 3087 w dniu 9 lipca br. Do
chwili obecnej wpłynęły 2 wnioski o udzielenie dotacji.
3) Uchwała Nr XXII147/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnychuchwała została zrealizowana, podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości.
4) Uchwała Nr XXII148/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego została przekazana Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Warunkiem przekazania środków jest realizacja zadania polegającego na budowie zatoczek autobusowych w Skórce w roku bieżącym.
5) Uchwała Nr XXI1149/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok jest realizowana na bieżąco.
6) Uchwała Nr XXI/150/2012 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Krajenka ze Związku
Gmin Krajny została przekazana zarządowi Związku.
W dniu 17 sierpnia 2012 roku odbyła się sesja zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Podczas obrad podjęto 6 uchwał:

l) Uchwała Nr XXIII15112012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/08 Rady Miejskiej
w Krajence z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015 została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako załącznik do złożonego wniosku o dofinansowanie budowy oświetlenia w
miejscowości Skórka.

2) Uchwała Nr XXIIl152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej - jest realizowana (podano
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
dotychczasowych najemców).
3) Uchwała Nr XXIIl153/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych - jest w trakcie realizacji (dokonywany jest podział nieruchomości).
4) Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej
w Krajence z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt
dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o umorzenie postępowania skargowego.
5) Nr XXIIl155/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Złotowskiego została przesłana do Zarządu Powiatu Złotowskiego.
6) Uchwała Nr XXIIl15612012 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok jest
realizowana na bieżąco.
Wszystkie uchwały, zgodnie z obowiązującym prawem, zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące spraw finansowych - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

