
ZARZĄDZENIE Nr 30/13 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 19 marca 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

w sprawie zwołania XXXI 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 XXXI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 27 marca 2013 r. (środa)          

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. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2018 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013 – 2023   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu                     

na 2013 rok 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                

w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji           

i Cyfryzacji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej miejscowości Górzna (działka nr 134/4) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie (od p. Antoniego Jajor i Andrzeja 

Piosik) 

14. Informacja z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji gminnych – 

zaawansowanie prac projektowych i prac wykonawczych, ewentualne zagrożenia 

realizacji oraz informacja o rozstrzygnięciach przeprowadzonych przetargów 

15. Informacja na temat remontów i inwestycji na drogach gminnych oraz odtworzenie 

dróg w terenie 

16. Interpelacje i zapytania radnych 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

18. Wolne wnioski i informacje 

19. 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. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

6. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów   

7. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego 

8. insp. ds. budownictwa 

9. insp. ds. drogownictwa  

10. podinsp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

11. insp. ds. gospodarki gruntami 

12. asystenta 

 

 

   § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

 

 


