
Zarządzenie Nr 12/11 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 
z dnia 17 października  2011 r.                  

w sprawie zwołania XIII 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 XIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 25 października 2011 r. 

(wtorek) 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na                

2011 rok 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba w Sławianowie 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2012 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od 

nieruchomości 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 

transportowych 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/109/07              

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, 

określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi 

Górzna, Kamień i Radawnica 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) sprzedaży na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie (Międzybłocie      

    działka nr 586/2) 

2) sprzedaży na własność lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie (Międzybłocie   

    działka nr 586/3) 

3) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stare  

    Dzierzążno (działka nr 160/2) 

15. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz inne 

osoby zobowiązane do tego w trybie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym 
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16. Informacja na temat przedsięwzięć planowanych do ujęcia w budżecie gminy                     

na rok 2012 

17. Interpelacje i zapytania radnych 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

19. Wolne wnioski i informacje 

20. Zamknięcie obrad 
 

   

    § 3.    Do udziału w sesji zapraszam: 

 
1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

6. podinsp. ds. planowania przestrzennego 

7. insp. ds. podatków i opłat 

8. insp. ds. ochrony środowiska 

 
    § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

     § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                              


