
Zarządzenie Nr 37/13 
Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 15 października 2013 r. 
 

w sprawie zwołania XXXVIII 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
      § 1.  Zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 24 października 2013 r. 

(czwartek) 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. Informacja na temat zadań proponowanych do ujęcia w projekcie budżetu powiatu              

na rok 2014 dotyczących Gminy Złotów. 

5. Informacja dot. bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku na terenie Gminy 

Złotów oraz informacja nt. działalności dzielnicowych Policjantów w środowisku 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

7. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy   

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 na 2013 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu                     

            pt. „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów” w ramach Programu Operacyjnego   

            Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

            Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  

            usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1          

            Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej                     

            nr projektu POKL.09.01.014-30-016/13                                                                                                                                      

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego obciążenia 

nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. za 

jednorazowym wynagrodzeniem dla działki nr 18 w obrębie ewidencyjnym Klukowo  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 

nierolniczych gruntów komunalnych na terenie Gminy Złotów 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/383/2001              

w sprawie ustalenia stawek za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej                        

w Świętej 

14. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 

15. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz inne 

osoby zobowiązane do tego w trybie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym 

16. Informacja na temat przedsięwzięć planowanych do ujęcia w budżecie gminy                      

na rok 2014 

17. Interpelacje i zapytania radnych 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

19. Wolne wnioski i informacje 

20. 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. Komendanta Powiatowego Policji – insp. Waldemara Wilczewskiego  

6. Ryszarda Goławskiego - Starostę Złotowskiego 

7. Radnych Powiatu – Elżbietę Kozicz, Kazimierza Trelę, 

Kazimierza Bieluszko i Jerzego Podlewskiego  

8. Magdalenę Borsich – pomoc administracyjną 

9. insp. ds. gospodarki gruntami 

10. specj. ds. kadr oświaty 

11. podinsp. ds. zagospodarowania przestrzennego 

 
      § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

       § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                     
 

 
                                        


