
ZARZĄDZENIE Nr 26.2017 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

w sprawie zwołania XXVII 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

         § 1.  Zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 30 marca 2017 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 realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za rok 2016 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały                        

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym                    

do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Złotów   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymsko-

katolickiej pw. św. Barbary w Radawnicy   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie   

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

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017 – 2026  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2017 rok 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad     

      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy    

      Złotów w roku 2017” 

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

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych                    
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i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy 

Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

20. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 21 w Górznej) 

2) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 135/2 w Górznej) 

3) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 167 w Górznej) 

4) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 179/1 w Górznej) 

5) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 179/2 w Górznej) 

6) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 255/2 w Górznej) 

7) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 373 w Górznej) 

8) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 537 w Górznej) 

9) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 603 w Górznej) 

10) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 628/2 w Górznej) 

11) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Złotów 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (działka nr 631/2 w Górznej)  

12) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święta 

13) odpłatnego nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Dzierzążenko (dz. nr 392/3 i 392/4) 

14)  odpłatnego nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Dzierzążenko (dz. nr 395/7) 

15) odpłatnego nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Dzierzążenko (dz. nr 395/9) 

16) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Blękwit 

(dz. nr 380/9) 

17) 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 Krzywa Wieś 

18) 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 Krzywa Wieś 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym 

Dzierzążenko - Wielatowo 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów za lata 2015-2016                            

23. Realizacja dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków 

energetycznych w roku 2016 

24. Informacja z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji gminnych – 

zaawansowanie prac projektowych oraz realizacja zadań w roku 2016 

25. Interpelacje i zapytania radnych 
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26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

27. Wolne wnioski i informacje 

28. 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. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów 

6. Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

7. Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

8. specj. ds. kadr oświaty 

9. insp. ds. ochrony środowiska 

10. insp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

11. insp. ds. budownictwa 

12. insp. ds. gospodarki gruntami 

13. podinsp. ds. planowania przestrzennego 

14. pomoc admin. ds. funduszu sołeckiego 

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 


