
ZARZĄDZENIE Nr 27/13 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 22 stycznia 2013 r.                  

w sprawie zwołania XXVIII 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 XXVIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 31 stycznia 2013 r. 

(czwartek) na godz. 
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 w sali konferencyjnej w Urzędzie 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 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013 – 2023 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z gminami 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych           

z mieszkańcami miejscowości Dzierzążenko 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych             

z mieszkańcami sołectwa Krzywa Wieś  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania              

w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych 

gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania                   

i oczyszczania ścieków komunalnych 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Złotów” 

15. Interpelacje i zapytania radnych 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

17. Wolne wnioski i informacje 

18. Zamknięcie obrad   

  

     § 3. Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Radcę prawnego 
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6. Dyrektorów Szkół Podstawowych w Stawnicy i Zalesiu 

7. Specjalistę ds. kadr oświaty 

8. Podinsp. ds. gospodarki komunalnej 

9. Insp. ds. ochrony środowiska 

      

     § 4. Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          
 


