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Załącznik nr 1  

do Raportu o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

 

2019 r. 
 

Nr uchwały Data Tytuł 
 

Stan realizacji 

Nr IV/37/19 30 stycznia 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Czerniejewo na 2019 rok 

Zrealizowana 

Nr IV/38/19 30 stycznia 2019 roku Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy 

Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr IV/39/19 30 stycznia 2019 roku Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy                        

i zastępcy przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

Obowiązująca 

Nr IV/40/19 30 stycznia 2019 roku Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo na 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr IV/41/19 30 stycznia 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

Nr V/42/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                      z 

dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość 

Obowiązująca 

Nr V/43/19 27 lutego 2019 roku Uchwała z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/314/18 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r.             

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zrealizowana 

Nr V/44/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/313/18 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r.                         

Zrealizowana 
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w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Czerniejewo 

Nr V/45/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno                        

w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo                       

w 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr V/46/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Pałacowej 4 

w Czerniejewie 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr V/47/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr V/48/19 27 lutego 2019 roku Uchwała 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 i trybu ich pobierania 

Obowiązująca 

Nr V/49/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

Zrealizowana 

Nr V/50/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Czerniejewo, trybu postępowania                  

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

Zrealizowana 

Nr V/51/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę 

Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem               

na realizację zadań przy drodze powiatowej w 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr V/52/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr V/53/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Zrealizowana 

Nr V/54/19 27 lutego 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 

r. 

Zrealizowana 
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Nr VI/55/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy Czerniejewo, trybu postępowania                  

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania  

Obowiązująca 

Nr VI/56/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                    

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

Obowiązująca 

Nr VI/57/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu 

przetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą 

na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość  

Obowiązująca 

Nr VI/58/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Czerniejewo w 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr VI/59/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r.                          

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Zrealizowana 

Nr VI/60/19 27 marca 2019 roku  Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019 - 2021 

programów polityki zdrowotnej 

Obowiązująca 

Uchwała zmieniająca: 

Uchwała Nr X/81/2019 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

Nr VI/61/19 27 marca 2019 roku Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom 

szkół i przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem 

prowadzącym oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Obowiązująca 

Nr VII/62/19 27 marca 2019 roku  Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerniejewo oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych              

od dnia 1 września 2019 r. 

Obowiązująca 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B40A9A2Z/Uchwala_X_81_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B40A9A2Z/Uchwala_X_81_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B40A9A2Z/Uchwala_X_81_2019.pdf
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Nr VII/63/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody    

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr VII/64/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działki 

ewidencyjnej nr 746 w Czerniejewie 

Intencyjna 

Nr VII/65/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r.                         

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Zrealizowana 

Nr VII/66/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo                              

ze Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie 

Szemborowice 

Obowiązująca 

Nr VII/67/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Czerniejewo 

na lata 2019-2026  

Zrealizowana 

Nr VII/68/19 24 kwietnia 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

Nr VIII/69/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania                         

ze Skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie 

Obowiązująca 

Nr VIII/70/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2023" 

Obowiązująca 

Nr VIII/71/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

Obowiązująca 

Nr VIII/72/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

Obowiązująca 

Nr VIII/73/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026 

Zrealizowana 

Nr VIII/74/19 29 maja 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2240
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2240
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Nr IX/75/19 26 czerwca 2019 roku Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Czerniejewo wotum zaufania 

Zrealizowana 

Nr IX/76/19 26 czerwca 2019 roku  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego             

za 2018 r. 

Zrealizowana 

Nr IX/77/19 26 czerwca 2019 roku Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r.                              

dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr IX/78/19 26 czerwca 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026  

Zrealizowana 

Nr IX/79/19 26 czerwca 2019 roku  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

Nr X/80/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych          

na terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków 

Zrealizowana 

Nr X/81/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/19 Rady Miasta                     

i Gminy Czerniejewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji na lata 2019 – 2021 programów polityki zdrowotnej  

Obowiązująca 

Nr X/82/19 24 lipca 2019 roku Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/283/18 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2018 r.                          

w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego Gmina 

Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz nadania statutu 

Obowiązująca 

Nr X/83/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                 

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,      

dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym  

Obowiązująca 

Nr X/84/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Czerniejewo pracujących z grupami przedszkolnymi 

obejmującymi dzieci 6.letnie i młodsze 

Obowiązująca 

Nr X/85/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                      

z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, 

których przedmiotem są te same nieruchomości 

Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF5853A2F485524Z/Uchwala_VI_60_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF5853A2F485524Z/Uchwala_VI_60_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_03/BIPF5853A2F485524Z/Uchwala_VI_60_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56AD1FC8734F6Z/Uchwala_Nr_XLV_283_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_04/BIPF56AD1FC8734F6Z/Uchwala_Nr_XLV_283_2018.pdf
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Nr X/86/19 24 lipca 2019 roku  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu 

przetargowego zawarcia umów z dotychczasowymi dzierżawcami 

na okres powyżej trzech lat, których przedmiotem są te same 

nieruchomości 

Zrealizowana 

Nr X/87/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2                  

w Lipkach 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/88/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 13                

w Nidomiu 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/89/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13                   

w Nidomiu  

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/90/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego nr 1/2 przy                          

os. Działkowym w Czerniejewie 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/91/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 367/18                                   

w Czerniejewie  

 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/92/19 24 lipca 2019 roku  Uchwała w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działek 

ewidencyjnych nr 321/5 i 321/6 w Żydowie na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

Procedura sprzedaży 

w toku 

Nr X/93/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości  Zrealizowana 

 

Nr X/94/19 

24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Hali 

Widowiskowo – Sportowej położonej w Czerniejewie przy ul. 

Szkolnej 3 oraz upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy 

Czerniejewo  

Obowiązująca 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze do Uchwały 

Nr X/94/19 z dn.                     

24 lipca 2019 r.  

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_09/BIPF591A435F599BCZ/Rozstrz_Uch_ala_X_94_19.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_09/BIPF591A435F599BCZ/Rozstrz_Uch_ala_X_94_19.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_09/BIPF591A435F599BCZ/Rozstrz_Uch_ala_X_94_19.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_09/BIPF591A435F599BCZ/Rozstrz_Uch_ala_X_94_19.pdf
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Nr X/95/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026 

Zrealizowana 

Nr X/96/19 24 lipca 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019  Zrealizowana 

Nr XI/97/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                    

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 

Nr XI/98/19 28sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r.                         

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Obowiązująca 

Nr XI/99/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego 

wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w 

szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czerniejewo. 

Obowiązująca 

Nr XI/100/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości Zrealizowana 

Nr XI/101/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta                         

i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr XI/102/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta               

i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr XI/103/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków 

Obowiązująca 

Nr XI/104/19 28 sierpnia 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019  Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2240
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2240
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Nr XII/105/19 25 września 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026.  

Zrealizowana 

Nr XII/106/19 25 września 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

Nr XIII/107/19 30 października  2019 

roku 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                  

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 

Nr XIII/108/19 30 października 2019 

roku 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/08 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008 r.                          

w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta 

Obowiązująca 

Nr XIII/109/19 30 październik 2019 roku Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów 

podatku rolnego na 2020 rok  

Obowiązująca 

Nr XIII/110/19 30 październik 2019 roku Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku                     

od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień z podatku                            

od nieruchomości  

 

Obowiązująca 

Nr XIII/111/19 30 październik 2019 roku  Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku                  

od środków transportowych na 2020 r. 

Obowiązująca 

Nr XIII/112/19 30 październik 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 

wysokości opłaty targowej na 2020 rok i sposobu jej poboru 

Obowiązująca 

Nr XIII/113/19 30 październik 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019  Zrealizowana 

Nr XIV/114/19 27 listopada 2019 roku Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.               o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

Obowiązująca 

Nr XIV/115/19 27 listopada 2019 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy               

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 7 w Żydowie 

Procedura sprzedaży 

w toku 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1021&id=1407
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1021&id=1407
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Nr XIV/116/19 27 listopada 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026 

Zrealizowana 

Nr XIV/117/19 27 listopada 2019 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 Zrealizowana 

Nr XV/118/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/313/18 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r.                        

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr XV/119/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/314/18 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r.                          

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę   za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Obowiązująca 

Nr XV/120/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina 

Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr XV/121/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Zrealizowana 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze do Uchwały 

Nr XV/121/19 

Nr XV/122/19 30 grudnia 2019 roku  Uchwała w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w gminie Czerniejewo na lata 

2020- 2022 

Obowiązująca 

Nr XV/123/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sytuacji 

finansów jednostek samorządu terytorialnego 

Obowiązująca 

Nr XV/124/19 30 grudnia 2019 roku  Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają                   

z upływem roku budżetowego 2019 

Obowiązująca 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF5751989BD4260Z/314_Odbior_odpad.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF5751989BD4260Z/314_Odbior_odpad.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59DFA07A46DE6Z/Rozstrz_Uchwala_XV_121_19.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59DFA07A46DE6Z/Rozstrz_Uchwala_XV_121_19.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_02/BIPF59DFA07A46DE6Z/Rozstrz_Uchwala_XV_121_19.pdf
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Nr XV/125/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo 

na lata 2019-2026 

Zrealizowana 

Nr XV/126/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 

2019  

Zrealizowana 

Nr XV/127/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2020-2026  

Obowiązująca 

Nr XV/128/19 30 grudnia 2019 roku Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Obowiązująca 
 

 

2018 r. 
 

Nr uchwały Data Tytuł 
 

Stan realizacji 

Nr XLII/261/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo na 2018 rok 

Zrealizowana 

Nr XLII/262/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego 

w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej  

Obowiązująca 

Nr XLII/263/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała  w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr XLII/264/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała w sprawie: ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt 

Gminy Czerniejewo i określenia zasad zwrotu poniesionych 

kosztów 

Obowiązująca 

Nr XLII/265/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Czerniejewo na 2018 rok 

Zrealizowana 

Nr XLII/266/18 31 stycznia 2018 roku Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr XLII/267/18 31 stycznia 2018 roku  Uchwała w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Zrealizowana 

Nr XLIII/268/18 28 lutego 2018 roku Uchwała w sprawie: sprawie nadania imienia przedszkolu 

w Żydowie 

Obowiązująca 
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Nr XLIII/269/18 28 lutego 2018 roku Uchwała w sprawie: współdziałania z  Miastem Gniezno 

w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2018 

r.  

Zrealizowana 

Nr XLIV/270/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 

Nr XLIV/271/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/247/10 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie 

nadania nazw ulic oraz aktualizacji przebiegu istniejących ulic 

w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr XLIV/272/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy pl. Obrońców 

Żydowa 12 w Żydowie 

Zrealizowana 

Nr XLIV/273/18 28 marca 2018 roku Uchwała  w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Obowiązująca 

Nr XLIV/274/18 28 marca 2018 roku Uchwała  w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 roku. 

Zrealizowana 

Nr XLIV/275/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Obowiązująca 

Nr XLIV/276/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo    

na lata 2018-2026. 

Zrealizowana 

Nr XLIV/277/18 28 marca 2018 roku Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr XLV/278/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie                                                 

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 
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Nr XLV/279/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 983/1 zlokalizowaną      

w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr XLV/280/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania                 

na obszarze gminy Czerniejewo, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Obowiązująca 

Nr XLV/281/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 r. programów 

polityki zdrowotnej 

Zrealizowana 

Nr XLV/282/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie                       

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,                     

dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzący 

Zrealizowana 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

Nr XLV/283/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: utworzenia klubu dziecięcego, dla którego 

Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym oraz nadania 

statutu 

Zrealizowana 

 

Uchwała zmieniająca: 

Uchwała                             

Nr X/82/2019                           

z dnia 24 lipca 2019 r. 

Nr XLV/284/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 

maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym 

„Miś Uszatek" w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr XLV/285/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad Klubem 

Dziecięcym „Miś Uszatek" w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr XLV/286/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

Obowiązująca 

Nr XLV/287/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: ustalenia warunków częściowego zwolnienia 

z opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek”                    

w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr XLV/288/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo                         

na lata  2018-2026 

Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56D8E6F771131Z/Roz_Uchwala_XLV_282_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56D8E6F771131Z/Roz_Uchwala_XLV_282_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B925EC2Z/Uchwala_X_82_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B925EC2Z/Uchwala_X_82_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B925EC2Z/Uchwala_X_82_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF5900E9B925EC2Z/Uchwala_X_82_2019.pdf


                                                                      Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r.                           
 

Nr XLV/289/18 24 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr XLVI/290/18 29 maja 2018 roku Uchwała w sprawie: wprowadzenia możliwości oraz określenia 

warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji                  

na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz 

deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Zrealizowana 

Nr 

XLVI/291/2018 

29 maja 2018 roku Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/202/13 Rady Miasta 

i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na zbycie, w drodze 

sprzedaży, nieruchomości gruntowych wchodzących w skład 

gminnego zasobu nieruchomości 

Zrealizowana 

 

Zmiana: Uchwała                    

Nr XXXI/202/13                     

z dnia 29 maja 2013 r. 

Nr XLVI/292/18 29 maja 2018 roku Uchwała w sprawie: przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody            

na sprzedaż działki ewid. nr 128/7 zlokalizowanej w Żydowie  

Zrealizowana 

Nr XLVI/293/18 29 maja 2018 roku Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo            

na lata  2018-2026 

Zrealizowana 

 

Zmiana: Uchwała                    

Nr XLI/259/2017                

z dnia 29 grudnia 2017 r.  

Nr XLVI/294/18 29 maja 2018 roku Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr 

XLVII/295/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego               

za 2017 r. 

Zrealizowana 

Nr 

XLVII/296/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017r.                                 

dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr 

XLVII/297/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie podziału powiatu 

gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze  

Obowiązująca 

Nr 

XLVII/298/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo                                     

ze Spółdzielni Socjalnej „Razem Być” z siedzibą                                                   

w Małachowie Szemborowicach  

Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2277
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2277
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2277
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1087&id=2277
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3263
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3263
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3263
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3263
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Nr 

XLVII/299/18 

27 czerwca 2018 roku  Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo                                         

ze Spółdzielni Socjalnej „Domowe Przysmaki” z siedzibą                              

w Małachowie Szemborowicach 

 

Zrealizowana 

Nr 

XLVII/300/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Czerniejewo                                          

ze Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik od zaraz” z siedzibą                                                    

w Małachowie Szemborowicach 

Zrealizowana 

Nr 

XLVII/301/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/15 z dnia                             

30 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest 

Gmina Czerniejewo  

Zrealizowana 

 

Zmiana: Uchwała                    

Nr XII/77/15 z dnia                   

30 września 2015 r. 

Nr 

XLVII/302/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                              

z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 

Nr 

XLVII/303/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli,                     

dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym 

Obowiązująca 

Nr 

XLVII/304/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz określenia zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, 

dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym  

Obowiązująca 

Nr 

XLVII/305/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń                      

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czerniejewo  

Obowiązująca 

Nr 

XLVII/306/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 

Czerniejewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Obowiązująca 

Nr 

XLVII/307/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo nr XL/245/17 z dnia 29 listopada 2017 r.                                           

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości 

opłaty targowej na 2018 r. i sposobu jej poboru 

Zrealizowana 

 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1138&id=2783
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1138&id=2783
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1138&id=2783
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1138&id=2783
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Zmiana: Uchwała                  

Nr XL/245/17 z dnia               

29 listopada 2017 r. 

 

Nr 

XLVII/308/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo                 

na lata 2018-2026  

Zrealizowana 
 

Zmiana: Uchwała                      

Nr XLVI/293/18 z dnia      

29 maja 2018 r. 

Nr 

XLVII/309/18 

27 czerwca 2018 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/310/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017 – 2020 z perspektywą 

do roku 2023” 

Obowiązująca 

Nr 

XLVIII/311/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr XLVIII/311/2018 z dnia w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków                               

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  

Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/312/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała z dnia w sprawie uznania za bezzasadne wezwania spółki 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu  

Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/313/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała z w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo  

Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/314/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu                                       

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zrealizowana 

Uchwała Nr 

XV/119/2019 z dnia 30 

grudnia 2019 r.  

 

Nr 

XLVIII/315/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody                 

na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych w Żydowie 

przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II  

Procedura sprzedaży                 

w toku 

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3239
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3239
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3239
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1184&id=3239
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56D8E6F7AF968Z/Uchwala_XLVI_293_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56D8E6F7AF968Z/Uchwala_XLVI_293_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_06/BIPF56D8E6F7AF968Z/Uchwala_XLVI_293_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59B9C8CBC3A0EZ/Uchwala_XV_119_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59B9C8CBC3A0EZ/Uchwala_XV_119_2019.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59B9C8CBC3A0EZ/Uchwala_XV_119_2019.pdf
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Nr 

XLVIII/316/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody na 

sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych                                         

w Czerniejewie w rejonie ulic Wrzesińskiej i Poznańskiej 

 

 

Procedura sprzedaży                   

w toku 

Nr 

XLVIII/317/18 

29 sierpnia 2018 roku  Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia i wyrażenia zgody               

na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych                                       

w Czerniejewie przy ul. Polnej 

Utraciła moc                               

na podstawie Uchwały 

II/12/18 

Nr 

XLVIII/318/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Miechowej 5                         

w Czerniejewie  

Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/319/18 

 29 sierpnia 2018 roku Uchwała z w sprawie zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnego 

skweru położonego w Czerniejewie przy ul. Armii Poznań  

Obowiązująca 

Nr 

XLVIII/320/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/192/09 z dnia                    

24 czerwca 2009r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

 

Zmiana: Uchwała                     

Nr XXXV/192/09 z dnia 

24 czerwca 2009 r. 

Nr 

XLVIII/321/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo               

na lata 2018-2026  

Zrealizowana 

Nr 

XLVIII/322/18 

29 sierpnia 2018 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018  Zrealizowana 

Nr XLIX/323/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                                               

z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość 

Zrealizowana 

Nr XLIX/324/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu placu targowego                   

w Czerniejewie 

Obowiązująca 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego                       

http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1032&id=1534
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1032&id=1534
http://czerniejewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=1032&id=1534
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579ABB8976C7CZ/Rozstrz_nadz_XLIX-324-2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579ABB8976C7CZ/Rozstrz_nadz_XLIX-324-2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579ABB8976C7CZ/Rozstrz_nadz_XLIX-324-2018.pdf
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do Uchwały                               

Nr XLIX/324/2018 

Nr XLIX/325/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021" 

Obowiązująca 

Nr XLIX/326/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Czerniejewo do Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo” 

Zrealizowana 

Nr XLIX/327/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego                        

w formie opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czerniejewie oraz nadania statutu 

Obowiązująca 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

XLIX_327_2018 

Nr XLIX/328/18 26 września 2018 roku Uchwała z dnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Armii Poznań 

37 w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr XLIX/329/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Armii Poznań 37                   

w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr XLIX/330/18 26 września 2018 roku Uchwała z dnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  i wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Armii Poznań 

37 w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr XLIX/331/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Armii Poznań 37                  

w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr XLIX/332/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy pl. Obrońców Żydowa 

12 w Żydowie 

Zrealizowana 

Nr XLIX/333/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku 

przy pl. kpt. Pawła Cymsa w Czerniejewie na gabinet 

stomatologiczny 

Zrealizowana 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579ABB8976C7CZ/Rozstrz_nadz_XLIX-324-2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579ABB8976C7CZ/Rozstrz_nadz_XLIX-324-2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579EB9C31C732Z/Rozstrzy_XLIX_327_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579EB9C31C732Z/Rozstrzy_XLIX_327_2018.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_11/BIPF579EB9C31C732Z/Rozstrzy_XLIX_327_2018.pdf
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Nr XLIX/334/18 26 września 2018 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr L/335/18 15 października 2018 r Uchwała w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta i Gminy 

Czerniejewo jako jednostki organizacyjnej właściwej   do realizacji 

zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo 

(PSZOK)  

Obowiązująca 

Nr L/336/18 15 października 2018r.  Uchwała  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018  Zrealizowana 

   

KADENCJA 2014 -2018 
 

 

Nr I/1/18 19 listopada 2018 roku Uchwała z dnia w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej celem 

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

i Gminy Czerniejewo 

Zrealizowana 

Nr I/2/18 19 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr I/3/18 19 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr I/4/18 19 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr I/5/18 19 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr I/6/18 19 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr II/7/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo                    

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr II/8/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku 

rolnego na 2019 r. 

Zrealizowana 
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Nr II/9/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku                

od nieruchomości na 2019 r. i zwolnień z podatku                                            

od nieruchomości 

Zrealizowana 

Nr II/10/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku                 

od środków transportowych na 2019 r. 

Zrealizowana 

Nr II/11/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 

wysokości opłaty targowej na 2019 r. i sposobu jej poboru 

Zrealizowana 

Nr II/12/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody 

na sprzedaż gminnych nieruchomości zlokalizowanych                                  

w Czerniejewie przy ul. Polnej 

Zrealizowana 

Nr II/13/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przejazdu i  przechodu na nieruchomości gminnej - działce                          

nr 988/26 w Czerniejewie 

Zrealizowana 

Nr II/14/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat                 

i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat                  

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

Obowiązująca 

Nr II/15/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/16 Rady Miasta 

i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego                

w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15 

W toku 

Nr II/16/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo Obowiązująca 
 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze z dnia                                    

2 stycznia 2019 r.  

Nr II/17/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej 

Gminy Czerniejewo - placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej pod nazwą Świetlicą Środowiskową „Promyki”                          

w Żydowie 

Obowiązująca 

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDAC5E5C90EZ/Scan_rozstrzygniecia_nadzroczego_statut_gminy.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDAC5E5C90EZ/Scan_rozstrzygniecia_nadzroczego_statut_gminy.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57EDAC5E5C90EZ/Scan_rozstrzygniecia_nadzroczego_statut_gminy.pdf
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Nr II/18/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie przyłączenia placówki wsparcia dziennego                 

w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlicą Środowiskową 

„Promyki” w Żydowie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

społecznej w Czerniejewie 

Obowiązująca 

Nr II/19/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2018 r. 

Obowiązująca 

Nr II/20/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Tadeusza 

Józefa Szymanka Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr II/21/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo             

na lata 2018-2026 

Zrealizowana 

Nr II/22/18 29 listopada 2018 roku Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr III/23/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty                                            

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 

Zrealizowana 

Nr III/24/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r.                                       

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Miasta i Gminy Czerniejewo na zadania służące ochronie powietrza 

polegające na zmianie ogrzewania węglowego, planowane                       

do realizacji na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo  

Obowiązująca 

Nr III/25/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” 

na terenie gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr III/26/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie przyłączenia ośrodka wsparcia Klubu 

,,Senior+” w Czerniejewie do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czerniejewie  

Obowiązująca 

Nr III/27/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Pomoc Gminy Czerniejewo w zakresie dożywiania” 

na lata 2019-2023 

Obowiązująca 

Nr III/28/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy w postaci świadczenia 

pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego                    

Obowiązująca 
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na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych                 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek                   

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

Nr III/29/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy 

Czerniejewo 

Obowiązująca 
 

Zmiana: Uchwała                       

Nr XVIII/149/20 z dnia                   

27 maja 2020 r. 

Nr III/30/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców 

Miasta Czerniejewo 

Obowiązująca 
 

Zmiana: Uchwała                       

Nr XVIII/148/20 z dnia       

27 maja 2020 r. 

Nr III/31/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych Gminy Czerniejewo 

Obowiązująca 

Nr III/32/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają                

z upływem roku budżetowego 2018 

Zrealizowana 

Nr III/33/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo                    

na lata 2018-2026 

Zrealizowana 

Nr III/34/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2018 Zrealizowana 

Nr III/35/18 27 grudnia 2018 roku  Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2019-2026 

Zrealizowana 

Nr III/36/18 27 grudnia 2018 roku Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Zrealizowana 

 

Uchwała:  

O – obowiązująca;  Z - zrealizowana  

http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A7556175C88CZ/Uchala_XVIII_149_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A7556175C88CZ/Uchala_XVIII_149_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A7556175C88CZ/Uchala_XVIII_149_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A7556175C88CZ/Uchala_XVIII_149_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A75561E9F2B5Z/Uchala_XVIII_148_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A75561E9F2B5Z/Uchala_XVIII_148_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A75561E9F2B5Z/Uchala_XVIII_148_20.pdf
http://czerniejewo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A75561E9F2B5Z/Uchala_XVIII_148_20.pdf

