
ZARZĄDZENIE Nr 5.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 17 marca 2015 r. 

 

w sprawie zwołania VI 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 VI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 26 marca 2015 r. (czwartek)          

na godz. 9
00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7. 

            

         § 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. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2018 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 – 2030  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego ustanowienia bezpłatnej     

            służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na działce 468/10                          

            w miejscowości Stawnica 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad     

      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy    

      Złotów w roku 2015” 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół nr 1                     

w Radawnicy, ul. Złotowska 11B 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały                   

Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia 

sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały                   

Nr XXXIV/358/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia 

sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                           

Nr XXXII/326/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

przystąpienia sołectw Nowiny, Skic, Święta i Wąsosz do Programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr XXXIII/353/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
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przystąpienia sołectw Franciszkowo, Górzna, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, 

Pieczynek, Sławianowo0, Stawnica i Zalesie do Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 – 2020” 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                     

Nr XLV/463/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia 

sołectw Bługowo, Buntowo i Klukowo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020” 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym 

Dzierzążenko – „wiatrak” 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Zlotów na lata 2016 - 2025 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów  na lata (2012) 2013-2016 z perspektywą           

na lata 2017-2020 

21. Informacja na temat prowadzenia profilaktyki selektywnej szczególnie wśród dzieci            

i młodzieży, na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających    

            ze stosowania substancji psychoaktywnych i prowadzenia profilaktyki selektywnej,  

            wśród dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka  

            w odniesieniu do problemu alkoholowego 

22. Interpelacje i zapytania radnych 

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

24. Wolne wnioski i informacje 

25. Zamknięcie obrad 

 

         § 3.   Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego nr 5 

5. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów   

6. Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

7. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

8. specj. ds. kadr oświaty 

9. insp. ds. ochrony środowiska 

10. insp. ds. gospodarki gruntami 

11. podinsp. ds. planowania przestrzennego  

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 


