
 ZARZĄDZENIE Nr 43.2018 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

 

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

 

         § 1.  Zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Złotów na dzień 30 sierpnia 2018 r.   

(czwartek) na godz. 900 w sali wiejskiej w Nowym Dworze.   

 

         § 2. Ustalam następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu 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 2018 – 2026 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2018 rok 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2018 – 2021”  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

13. 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. Nowa Święta, Jezioro Śmiardowskie)  

14. 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. Nowa Święta dz. nr 170/4) 

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 (m. Bługowo, Buntowo, Buntowo Gaj) 

16. 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. Blękwit dz. nr 252/16)  
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do 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 dz. nr  230) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Radawnica 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały  

Nr XLII/423/14 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Złotów oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

20. Interpelacje i zapytania radnych 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

22. Wolne wnioski i informacje 

23. Zamknięcie obrad. 

 

 

        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta  

3. Zastępcę Skarbnika Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego Nr 5 

5. Dyrektorów Szkół 

6. Insp. ds. księgowości podatkowej 

7. Pomoc administracyjną  

8. Podinsp. ds. gospodarki komunalnej 

9. Insp. ds. budownictwa  

10. Insp. ds. sportu 

11. Insp. ds. ochrony środowiska 

12. Insp. ds. drogownictwa  
 

     

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


