
 ZARZĄDZENIE Nr 42.2018 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie zwołania XLIII sesji Rady Gminy Złotów 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) zarządzam, co następuje: 

 

         § 1.  Zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 21 czerwca 2018 r.   

(czwartek) na godz. 900 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. Informacja o stanie 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 2018/2019 

9. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w Gminie Złotów, w tym o wynikach naboru dzieci 

na rok szkolny 2018/2019 i planowanych remontach przedszkoli 

10. Współpraca Gminy ze szkołami prowadzonymi przez stowarzyszenia 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                             

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 – 2026  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 

2018 rok 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy 

Złotów  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały  

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży na terenie gminy Złotów 

18. 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 (m. Kamień) 

19. 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 (m. Międzybłocie) 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Bydgoszczy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
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21. Interpelacje i zapytania radnych 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

23. Wolne wnioski i informacje 

24. Zamknięcie obrad              

 

        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Skarbnika Gminy 

3. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

5. Naczelnika Wydziału Prewencji KPP 

6. Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP 

7. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

8. Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej 

9. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

10. Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

11. Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu 

12. Dyrektorów Szkół Podstawowych  

13. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

14. Podinsp. ds. zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych 

15. Insp. ds. obsługi oświaty szkolnej i przedszkolnej 

16. Pomoc administracyjną  

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


