
ZARZĄDZENIE Nr 35/13 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie zwołania XXXVI sesji Rady Gminy Złotów 

 
     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje: 

  
      § 1.  Zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 sierpnia  2013 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. Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy 

Rybackiej w I półroczu br. i perspektywy pozyskania środków zewnętrznych na 

dofinansowanie przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy 

Złotów  

7. Informacje Dyrektorów Szkół o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia roku 

szkolnego  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013 - 2023 

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

na 2013 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa  

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących            

z budżetu Unii Europejskiej (dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa sali wiejskiej                   

w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”)                          
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                       

Nr XXXIV/359/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

              ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości    

            wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz  

            przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów  

            prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu  

            terytorialnego 

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 projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie propozycji 

Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w stosunku do rodzajów 

miejscowości Zawilce i Grudna 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta (działka nr 251/156) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta (działka nr 251/157) 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta (działka nr 251/158) 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta (działka nr 251/159) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Święta (działka nr 251/160) 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Bługowo (działka nr 267/3) 

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Rudna (dz. nr 71/2 od pp. Anny i Ryszarda 

Groszczyk)  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości               

od Agencji Nieruchomości Rolnych (działka nr 448/2 w Skicu) 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej                              

w miejscowości Stawnica 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na potrzeby edukacyjne dla 

terenu położonego nad jeziorem Zaleskim  

24. Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady 

gospodarowania nimi i koszty utrzymania oraz przeprowadzone i planowane remonty 

25. 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 

26. Interpelacje i zapytania radnych 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  

28. Wolne wnioski i informacje 

29. Zamknięcie obrad              

 

        § 3.  Do udziału w sesji zapraszam: 

     

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

5. Dyrektorów Szkół: Elżbietę Kozicz, Małgorzatę Wojtkiewicz, Jolantę Rusinowską, 

Krystynę Zarębską, Katarzynę Kwacz, Jadwigę Zbiżek, Teresę Pulit, Annę Witecką, 

Mariusza Filipkowskiego i Barbarę Kopeć - Banach 

6. Dyrektora Biura LGD 

7. Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie 

8. Kierownika Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie 

9. Insp. ds. budownictwa 

10. Specj. ds. kadr oświaty  

11. Podinsp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

12. Podinsp. ds. planowania przestrzennego 

 

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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