
Zarządzenie Nr 21/12 
Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 12 lipca 2012 r. 

w sprawie zwołania XXII 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 XXII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 19 lipca 2012 r.     
(czwartek) na godz. 
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 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 gminy              

na 2012 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 - 2022 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez 

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Złotów 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 

korzystania ze środowiskowych obiektów sportowych na terenie Gminy Złotów 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Górzna (działka nr 134/16) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Krzywa Wieś (działka nr 129) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność w formie 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego               

w miejscowości Rudna 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność w formie 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego               

w miejscowości Rudna 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność w formie 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego               

w miejscowości Rudna 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność w formie 

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego               

w miejscowości Rudna 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania 

17. Informacja o realizacji podatków należnych Gminie za okres I półrocza 2012 r. 

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 w Urzędzie Gminy 

6. Insp. ds. obsługi finansowej placówek oświatowych 

7. Specj. ds. kadr oświaty 

8. Podinsp. ds. gospodarki komunalnej 

   

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 
 


