
 

Zarządzenie Nr 38/13 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 
z dnia 18 listopada 2013 r. 

 

w sprawie zwołania XXXIX 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 XXXIX sesję Rady Gminy Złotów na dzień 28 listopada 2013 r. 

(czwartek) 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. 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 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu 

           Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu   

           Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2014 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Bielawa (dz. nr 138/8 od p. Jana Hammacher) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Stawnica (dz. nr 35/1 od p. Wiesława Szagun) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno (dz. nr 152/1 od p. Sylwii 

Prondzinskiej) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno (dz. nr 154/1 od p. Sylwii 

Prondzinskiej) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Stare Dzierzążno (dz. nr 158/1 od p. Andrzeja                    

i Krzysztofa Mucha) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Stawnica pomiędzy Gminą Złotów a Panem 

Pawłem Kluczka zamieszkałym w Stawnicy 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Stanisławem i Ewą Suchy 

zamieszkałym w Złotowie 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości               

od Agencji Nieruchomości Rolnych (dz. nr 252 w Pieczynku) 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 

sieci wodociągowej w miejscowości Dzierzążenko 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy                            

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

20. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wykonanych i planowanych w roku 2013 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

22. Interpelacje i zapytania radnych 

23. Wolne wnioski i informacje 

24. Zamknięcie obrad. 

 

    § 3.    Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. insp. ds. budownictwa 

5. podinsp. ds. budownictwa 

6. asystenta  

7. insp. ds. sportu 

8. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
    § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

     § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    
 
 
 


