
ZARZĄDZENIE Nr 41/14 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 18 lutego 2014 r. 

w sprawie zwołania XLII 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 XLII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 27 lutego 2014 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. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów                    

za rok 2013  

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2013 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014 – 2029 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej  

na 2014 rok 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem jest Gmina Złotów oraz warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów 

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 

Złotów  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści  

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych             

z mieszkańcami sołectwa Radawnica  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych             

z mieszkańcami sołectwa Nowiny 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych             

z mieszkańcami sołectwa Pieczynek  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                            

Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania              

w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych 

gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk 

sportowych na terenie Gminy Złotów 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów 

na rok 2014 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 

Złotów na rok 2014 

20. Interpelacje i zapytania radnych 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

22. Wolne wnioski i informacje 

23. Zamknięcie obrad   

       

      § 3.    Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

5. Insp. ds. sportu 

6. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

7. Specj. ds. kadr oświaty 

8. Insp. ds. drogownictwa  

 

      § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

      § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

                                                                                                  
 

 


