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Podczas sesji odbytej w dniu 27 czerwca
realizacja
I)

przebiegala

Uchwala

Nr XXX1/212/20

niem z wykonania
2)

Dzienniku

Urzedowym

Uchwala

r XXXI/213/20

Uchwala

13 w sprawie zatwierdzenia

budzetu Gminy

i Miasta

Województwa

sprawozdania

Krajenka

12 uchwal,

których

13 w sprawie

darowizn) udzialu nieruchomosci
zostala zrealizowana .

wraz ze sprawozda-

przekazano

do ogloszenia

w

Wielkopolskiego.
dla Burmistrza

poprzez podanie do publicznej

Nr XXX1/214/20

finansowego

za 2012 rok zostala

13 w sprawie absolutorium

rok zostala zrealizowana
3)

2013 roku Rada Miejska podjela

nastepujaco:

wyrazenia

Gminy

i Miasta Krajenka

zgody na przyjecie

przez Gmine

v. Krajence przy ul. B. Domallskiego

polozonej

za 2012

wiadomosci.
i Miasto

Krajenka

i ul. Sto Polanskiego,

.f) Uchwaly:
a)

Nr XXXI/215/20
2020,

b)

Nr XXXI/216/2013
2020,

c)

Nr XXXI/217/20
2020,

d)

Nr XXXI/218/2013
na lata 2013-2020
beda stanowily

5)

Uchwala
ro\\ania
\\osci

6)

8)
9)

Planu Odnowy

Miejscowosci

Paruszka

na lata 2013na lata 2013-

Podrózna

w sprawie

zatwierdzenia

Planu Odnowy

Miejscowosci

Smiardowo

podstawe

planowania

rozwoju

13 w sprawie

dla dzialek

gmina Krajenka

r XXX1/220/20J3

polozonych

stanowila

zostalo udzielone

Urzedowym

ww. miejscowosci

przystapienia

w sprawie

w rejonie

podstawe
zlecenie

do zlozenia

i zbiorowe

planu zagospoda-

i ulicy Mlynskiej

zapytan

Krajenskie

latach.

miejscowego

ulicy Szkolnej

na wykonanie

nadania

Województwa

w najblizszych

do sporzadzenia

ofertowych

w miejsco-

do firm urbani-

planu firmie z Bydgoszczy.

nazwy ulicy Spacerowej

w Skórce zostala

ogloszona

Wielkopolskiego.

Nr XXXI/221 /20 13 w sprawie zatwierdzenia

Uchwala

na lata 2013-

Miejscowosci

Uchwala

scie Krajenka

Dolnik

Planu Odnowy

W rezultacie

jest realizowana

Miejscowosci

zatwierdzenia

st) cznych.

Uchwala

Planu Odnowy

13 w sprawie

przestrzennego
Krajenka,

zatwierdzenia

w sprawie zatwierdzenia

Nr XXX1/219/20

\\ Dzienniku
7)

13 w sprawie

odprowadzanie

scieków,

taryf za zbiorowe

obowiazujacych

zaopatrzenie

w wode w mie-

na terenie gminy i miasta Krajenka

od I sierpnia br.

r XXX1/222/2013

Krajenka

na lata 2013-2025

Uchwala

Nr XXX1/223/2013

w sprawie
w sprawie

na biezaco, zgodnie z przyjetymi

Podczas sesji zwolanej

zmiany

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

i Miasta

jest realizowana.
zmiany

zapisami

na wniosek

budzetu

gminy i miasta na 2013 rok jest realizowana

i potrzebami.

Burmistrza

Gminy

i Miasta Krajenka,

odbytej w dniu 25

lipca 2013 roku Rada Miejska podjela 4 uchwaly:
l)

Uchwala

Nr XXX1I/224/20

\\ realizacji
2)

r XXXII/225/2013
r XXXII/226/20
lata 2013-2025

.f)

uchwaly.

sh.iemll. a uchwaly

komunalnych

jest

projekt uchwaly

zgody na zamiane

nieruchomosci

zawierala

blad, na

uchylajacej.

13 w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Gminy

i Miasta Krajenka

na

jest realizowana,

r XXXII/227/2013
trescia·

Wsz)stkie

do zasobów

podzialowa),

w sprawie wyrazenia

obecnej sesje przedlozono
3)

13 w sprawie nabycia nieruchomosci

(trwa procedura

w sprawie zmiany budzetu

zgodnie z obowiazujacym
dotyczace

spraw finansowych

gminy i miasta na 2013 rok jest realizowana

prawem,

zostaly przekazane

- Regionalnej

Wojewodzie

zgodnie z

Wielkopol-

Izbie Obrachunkowej.

z

