
ZARZĄDZENIE Nr 16.2016 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 18 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zwołania XVII sesji Rady Gminy Złotów 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje: 

  
         § 1.  Zwołuję XVII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 28 kwietnia 2016 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. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za rok 2015                                        

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy 

Złotów na lata 2014 – 2017” 

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5                          

            i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu                                           

            i zagospodarowaniu przestrzennym 

10. 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 2015  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Miasto Złotów  

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2016 – 2029  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2016 rok 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2016 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Złotów liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu          

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak                   

i w miejscu sprzedaży 



 2 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Pieczynek (działka nr 265/6) 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 76) 

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. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

5. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

6. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

7. insp. ds. sportu w Urzędzie Gminy 

8. insp. ds. ochrony środowiska 

9. podinsp. ds. zagospodarowania przestrzennego 

      

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                       
    

 

 

             
 

 


