
ZARZĄDZENIE Nr 13.2015 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 14 grudnia 2015 r.                  

w sprawie zwołania XIV 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 XIV sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 grudnia 2015 r. (wtorek)         

na godz. 
 
9

00
 w sali wiejskiej w Międzybłociu.  

            

         § 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 wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2015 – 2029 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2015 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 - 2029 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 

       1) omówienie projektu uchwały budżetowej, 

       2) przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej, 

       3) przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw  

           Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury o projekcie uchwały budżetowej 

       4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

       5) przedstawienie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy  

       6) zgłaszanie wniosków przez radnych i dyskusja nad wnioskami             

       7) dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie 

       8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania 

diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących               

w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której 

organem prowadzącym  jest Gmina Złotów 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w 

postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Złotów 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą 
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towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI.115.2015 rady 

Gminy Złotów z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym 

Dzierzążenko – „nad jeziorem Zaleskim” 

16. Interpelacje i zapytania radnych 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

18. Wolne wnioski i informacje 

19. Zamknięcie obrad   

  

         § 3. Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy  

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Radcę prawnego 

6. Dyrektorów Zespołów Szkół 

7. Dyrektorów Szkół Podstawowych  

8. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

9. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

10. Sołtysów 

11. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów 

12. Komendanta Gminnego OSP 

13. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5  

14. Specj. ds. kadr oświaty 

 

         § 4. Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

                                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                  /-/ Sławomir Czyżyk                                                                                       
 

  


