
 

ZARZĄDZENIE Nr 29.2017 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 19 czerwca 2017 r. 

w sprawie zwołania XXX 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 XXX sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 czerwca 2017 r. (czwartek)              

na godz.  900 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. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowane  

działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach 

pożarowych w Gminie 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

7. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

8. Sprawozdanie z zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 

2017/2018, wyniki naboru dzieci do przedszkoli 

9. Współpraca Gminy ze szkołami prowadzonymi przez stowarzyszenia 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                         

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów                       

na lata 2017 – 2026  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2017 rok 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych 

opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Złotów instrumentem płatniczym 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowania w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Złotów 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Blękwit (od REK-SWED) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Blękwit (od Manikowski) 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Panią Katarzyną Porożyńską - Pankau i Panem 

Karolem Porożyńskim  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Panem Janem Tuschik 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe 

użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Skic 

21. 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 

Krzywa Wieś (sprzedaż Chmielewski) 

22. 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 

Krzywa Wieś (sprzedaż Skiba) 

23. Interpelacje i zapytania radnych 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

25. Wolne wnioski i informacje 

26. Zamknięcie obrad              

 

        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy 

2. Skarbnika Gminy 

3. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

5. Komendanta Powiatowego Policji 

6. Naczelnika Wydziału Prewencji 

7. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

8. Komendanta Gminnego OSP 

9. Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

10. Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu 

11. Dyrektorów Szkół Podstawowych  

12. Dyrektorów Zespołów Szkół 

13. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

14. Specjalistę ds. kadr oświaty 

15. Pomoc administracyjną  

16. Insp. ds. gosp. gruntami   

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 


