
Zarządzenie Nr 6/11 
Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zwołania VII sesji Rady Gminy Złotów 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

  

   § 1.  Zwołuję VII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 20 kwietnia 2011 r.     

            (środa) na godz. 
 10

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. Działalność gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2010    

a) Biblioteka Publiczna Gminy                                                   

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

7. Informacja o realizacji wydatków w dziale „sport i kultura fizyczna” w roku 2010  

8. Działalność jednostek OSP w roku 2010  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 – 2017   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu                   

na 2011 rok 

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

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania w ulg spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających gminie i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej 

13. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania                      

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1)  sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Radawnica (działka nr 511/2) 

2) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości            

Stare Dzierzążno (działka nr 160/12) 

3) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości            

Stare Dzierzążno (działka nr 160/14) 



 2 

4) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości            

Stare Dzierzążno (działka nr 160/15) 

5) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości            

Nowiny obręb geodezyjny Dzierzążenko (działka nr 422/1) 

6) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  

(działka nr 146/3 w Klukowie) 

7) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  

(działka nr 41/1 w Sławianowie) 

8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  

(działki w obrębie Radawnicy) 

17. Informacja z przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie 

Gminy Złotów 

18. Interpelacje i zapytania radnych 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

20. Wolne wnioski i informacje 

21. Zamknięcie obrad              

 

      § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Radcę prawnego 

6. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

7. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy 

8. Komendanta Gminnego OSP 

9. insp. ds. sportu w Urzędzie Gminy 

10. insp. ds. gospodarki mieszkaniowej  

    

   

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                       
                                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                                    /-/ Sławomir Czyżyk  

    

 

 


