
ZARZĄDZENIE Nr 6.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

w sprawie zwołania VII 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 VII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 30 kwietnia 2015 r. (czwartek)            

           na godz.10
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 działalności Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za rok 2014                                        

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały            

Nr XLVII/487/14 Rady Gminy Złotów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława 

Domańskiego z siedzibą w Radawnicy 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Dzierzążenko (działka nr 22) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś (działka nr 56/2) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś (działka nr 179) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś (działka nr 334) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś (działka nr 335) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Radawnica (działka nr 403) 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

od Agencji Nieruchomości Rolnych (działka nr 99/8 w Stawnicy) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące 

osobom fizycznym 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa  
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20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2014  

21. Informacja z przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych                         

na terenie Gminy Złotów 

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. Starostę Złotowskiego 

5. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

6. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

8. insp. ds. sportu w Urzędzie Gminy 

      

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                       
    

 

 

 

 


