
Zarządzenie Nr 32/13 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 20 maja 2013 r. 

w sprawie zwołania XXXIII 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 XXXIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 maja 2013 r.   

                 (środa) na godz. 
 9

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. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 

7. Sprawozdanie Rzeczowo – Finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków 

budżetu państwa z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego za okres 01 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. 

8. Informacja o realizacji dodatków mieszkaniowych za okres I kwartału 2013 r. 

9. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych w Gminie w roku 2012 – efekty 

i plan na rok 2013  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013 – 2023   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu                   

na 2013 rok 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego  

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Radawnica (działka nr 585/13) 

2) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Radawnica (działka nr 585/14) 

3) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 115/6) 

4) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 144) 

5) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 205) 

6) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 219) 
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7) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 229) 

8) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 245) 

9) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 247) 

10) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skic 

(działka nr 249) 

11) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Krzywa Wieś  (działka nr 139) 

12) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 25/2 od pp. Krystyny i Edmunda Tomas) 

13) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 175/2 od p. Franciszka Klimek) 

14) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 233/2 od p. Marcina Kleczka) 

15) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 257/8 od p. Zenona Pasternackiego) 

16) nabycia na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Kleszczyna (działka nr 272/18 od p. Stanisława Kwiatkowskiego) 

17) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych  

(działka nr 1/11 w Zalesiu) 

18) dokonania zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym wsi 

Dzierzążenko pomiędzy Gminą Złotów a Panem Edmundem Krzych                        

zam. Dzierzążenko 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia sołectw Franciszkowo, 

Górzna, Kamień, Krzywa Wieś, Nowy Dwór, Pieczynek, Sławianowo, Stawnica                 

i Zalesie do Programu „Wielkopolska Odnowa wsi 2013 – 2020” 

15. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014 

16. Interpelacje i zapytania radnych 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

18. Wolne wnioski i informacje 

19. Zamknięcie obrad         

      

      § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

6. specj. ds. kadr oświaty 

7. insp. ds. ochrony środowiska 

8. podinsp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

9. insp. ds. gospodarki gruntami 

    

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 


