
 

ZARZĄDZENIE Nr 22/12 
Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zwołania XXIII 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 XXIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 23 sierpnia  2012 r.     
(czwartek) na godz. 
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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. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania za I półrocze                               

i perspektywy pozyskania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z LGD 

7. Stan przygotowań do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie 

8. Informacje Dyrektorów Publicznych Gimnazjów i Szkół Podstawowych                        

            o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku szkolnego  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy              

na 2012 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Złotów 

12. Informacja o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie sprzedaży działek rolnych, 

działek budowlanych, letniskowo – rekreacyjnych oraz lokali mieszkalnych w okresie 

od dnia 1 stycznia br., wysokość uzyskanych środków oraz stan mienia 

wydzierżawionego i wynajmowanego w poszczególnych miejscowościach 

13. Informacja na temat przygotowań do Dożynek Gminnych  

14. Interpelacje i zapytania radnych 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

16. Wolne wnioski i informacje 

17. Zamknięcie obrad              
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        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Dyrektorów Publicznych Gimnazjów i Szkół Podstawowych 

6. Dyrektora Biura LGD 

7. Podinsp. ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                 

w Związku Gmin Krajny 

8. Insp. ds. ochrony środowiska 

9. Specj. ds. kadr oświaty 

10. Podinsp. ds. gospodarki komunalnej 

11. Insp. ds. gospodarki gruntami 

   

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 
 

 


