
ZARZĄDZENIE Nr 19.2016 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 1 sierpnia 2016 r. 

 

w sprawie zwołania XX 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 XX sesję Rady Gminy Złotów na dzień 11 sierpnia 2016 r. (czwartek)             

na godz. 9
00

 w sali konferencyjnej w Urzędzie 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. Informacje Dyrektorów Szkół o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku 

szkolnego 

7. Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych                                        

i niepodatkowych za I półrocze br. 

8. Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady 

gospodarowania  nimi i koszty utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, 

remizy OSP, szatnie sportowe, szkoły) oraz przeprowadzone i planowane remonty 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                       

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów                               

na lata 2016 - 2029 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2016 rok 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność w formie 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu w miejscowości 

Stawnica 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Blękwit  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta                                         

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Nowa Święta  

15. 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 

16. Interpelacje i zapytania radnych 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

18. Wolne wnioski i informacje 

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

     

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta  

3. Skarbnika Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

5. Dyrektorów Szkół: Małgorzatę Wojtkiewicz, Krystynę Zarębską, Katarzynę Kwacz, 

Annę Witecką, Mariusza Filipkowskiego, Jadwigę Zbiżek i Barbarę Kopeć - Banach 

6. Specj. ds. kadr oświaty 

7. Pomoc administracyjną  

8. Insp. s. gospodarki komunalnej 

9. Insp. ds. budownictwa  

10. Insp. ds. sportu 

11. Podinsp. ds. ppoż.  

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


