
ZARZĄDZENIE Nr 11.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 20 października 2015r. 
 

w sprawie zwołania XII sesji Rady Gminy Złotów 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje: 
 

      § 1.  Zwołuję XII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 października 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi    

    Złotowskiemu  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie  

    uchwalenia  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 ustalenia rocznych stawek podatku                        

    od nieruchomości 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku             

od środków transportowych 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2016 

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

Gminę Złotów działki zabudowanej w miejscowości Nowy Dwór 

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

Gminę Złotów działki zabudowanej w miejscowości Nowy Dwór 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Stawnica 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Kleszczyna                  

do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 

17. 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 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                

Nr X.95.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad 
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udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania 

19. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 

20. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz inne 

osoby zobowiązane do tego w trybie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym 

21. Interpelacje i zapytania radnych 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

23. Wolne wnioski i informacje  

24. 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. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

6. insp. ds. podatków i opłat 

7. insp. ds. gospodarki gruntami 

8. specj. ds. kadr oświaty 

9. insp. ds. ochrony środowiska  

 
      § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

       § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                     
                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                         /-/ Sławomir Czyżyk 

 
                                        


