
ZARĄDZENIE Nr 10.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 15 września 2015 r. 

 

w sprawie zwołania XI 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 XI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 24 września 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Złotowskiemu 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                       

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów                               

na lata 2015 - 2030 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

10. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie 

               a) opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

               b) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania 

               c) podjecie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Złotowie  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym 

Dzierzążenko – „nad jeziorem Zaleskim” 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                   

Nr IX.85.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych                             

i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy 

Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na własność przez 

Gminę Złotów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Blękwit 

14. Interpelacje i zapytania radnych  

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

16. Wolne wnioski i informacje 

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

 
1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Radnych Powiatu – Daniela Sztych, Juliana Brewkę i Chrystiana Brzezińskiego   

5. podinsp. ds. zagospodarowania przestrzennego 

 
        § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                          /-/ Sławomir Czyżyk 


