
ZARZĄDZENIE Nr 42/14 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 17 marca 2014 r. 

 

w sprawie zwołania XLIII 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 XLIII sesję Rady Gminy Złotów na dzień 26 marca 2014 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. Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią za okres 

kadencji 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

6. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2018 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Złotowskiemu 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014 – 2029   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2014 rok 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla                     

„in blanco” 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących                 

z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały                     

Nr XXV/268/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Złotów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic              

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m
3
 ścieków 

dla mieszkańców Gminy Złotów 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

17. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów w roku 2014 

18. Przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Złotów na lata 2013-2032”. 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  

i ich części 

20. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                        

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zlotów 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Skic (od p. Adama Płaczek) 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Międzybłocie (od pp. Styczyńskich) 

23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy 

Złotów na lata 2010 - 2013 

24. Interpelacje i zapytania radnych 

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

26. Wolne wnioski i informacje 

27. Zamknięcie obrad 

 

      § 3.   Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta Gminy 

3. Skarbnika Gminy 

4. Dyrektora Biura LGD 

5. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów   

6. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego 

7. specj. ds. kadr oświaty 

8. insp. ds. ochrony środowiska 

9. insp. ds. gospodarki gruntami 

10. asystenta 

 

      § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

      § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

 


