
 

ZARZĄDZENIE Nr 4.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 16 lutego 2015 r. 
 

w sprawie zwołania V sesji Rady Gminy Złotów 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

         § 1.  Zwołuję V sesję Rady Gminy Złotów na dzień 26 lutego 2015 r. (czwartek)          

na godz. 10
00

 w Zespole Szkół  nr 1 w Radawnicy.  

            

         § 2.   Ustalam następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

5. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

6. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów                    

za rok 2014  

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii            

w roku 2014 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych              

z mieszkańcami Sołectwa Święta  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Radawnica 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Blękwit  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Blękwit  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego 

16. Interpelacje i zapytania radnych 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

18. Wolne wnioski i informacje 

19. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Hali sportowej  

20. Zamknięcie obrad  
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         § 3.    Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego nr 5  

6. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

7. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

8. Specj. ds. kadr oświaty 

 

         § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


