
ZARZĄDZENIE Nr 12.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 17 listopada 2015r. 
 

w sprawie zwołania XIII 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 XIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 26 listopada 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 protokołu 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 wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie 

uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 - 2030 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII.122.2015 Rady 

Gminy Złotów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek 

podatku od nieruchomości 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów 

podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2015 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych w obrębie geodezyjnym  wsi Skic pomiędzy Gminą Złotów a Panem 

Janem Sobeckim zam. Skic 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 - 2019 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na 

ławnika 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy                         

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz 

zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych               

i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne                   

i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów". 
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17. 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 

18. Analiza realizacji inwestycji planowanych i wykonanych w roku 2015 

19. Interpelacje i zapytania radnych 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

21. Wolne wnioski i informacje  

22. 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. insp. ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

6. insp. ds. podatków i opłat 

7. insp. ds. gospodarki gruntami 

8. insp. ds. ochrony środowiska  

9. pomoc adm. ds. obsługi finansowej placówek oświatowych 

 
         § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

          § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                     
                                                                                          

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                                 /-/ Sławomir Czyżyk                                        

 


