
  ZARZĄDZENIE Nr 10/11 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 17 sierpnia 2011 r. 
 

w sprawie zwołania XI 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 XI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 25 sierpnia 2011 r. (czwartek)              

na godz. 8
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. Informacje Dyrektorów Publicznych Gimnazjów i Szkół Podstawowych                        

         o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku szkolnego  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  

         na 2011 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” 

(budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grudna oraz rurociągu tłocznego ścieków 

sanitarnych Łopienko – Nowy Dwór) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

w Kleszczynie) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych 

pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

w Górznej) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów  

za ochronne 

12. Informacja na temat przygotowań do Dożynek Gminnych  

13. Informacja o obiektach użyteczności publicznej, zasadach gospodarowania nimi i stan 

techniczny 

14. Interpelacje i zapytania radnych 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

16. Wolne wnioski i informacje 

17. Zamknięcie obrad 

 
       § 3.    Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 
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4. Sekretarza Gminy 

5. Dyrektorów Publicznych Gimnazjów i Szkół Podstawowych 

6. insp. ds. obsługi finansowej placówek oświatowych  

7. Alicję Bulawa – sołtysa sołectwa Zalesie 

8. insp. ds. budownictwa 

9. insp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

10. insp. ds. m.in. sportu 

11. insp. ds. ochrony środowiska 

12. Komendanta Gminnego OSP 

 
 
      § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

 

       § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


