
Zarządzenie Nr 44/14 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 20 maja 2014 r. 

w sprawie zwołania XLV 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 XLV sesję Rady Gminy Złotów na dzień 29 maja 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. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2014 – 2029  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej na 2014 rok 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji                

o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie   lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie                           

z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Złotów oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami dla Gminy Złotów na lata 2014-2017” 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia sołectw Bługowo i Buntowo 

do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego 

„Franciszkowo” 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym wsi Nowy 

Dwór i Dzierzążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Krzywa Wieś (działka nr 80) 
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2) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Krzywa Wieś (działka nr 81) 

3) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Krzywa Wieś (działka nr 212) 

4) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Święta (działka nr 825) 

5) sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Święta (działka nr 829) 

6) sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz                 

z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do 

racjonalnego  korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna 

7) sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz                 

z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do 

racjonalnego  korzystania z lokalu położonego w miejscowości Rudna 

8) w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej                        

w miejscowości Nowiny (działka nr 497/2) 

17. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych w Gminie w roku 2013 – efekty 

i plan na rok 2014  

18.  Informacja o realizacji dodatków mieszkaniowych w roku 2013  

19. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015 i nabór                       

do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015  

20. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5                         

i wydanych decyzjach , o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu                                          

i zagospodarowaniu przestrzennym 

21. Interpelacje i zapytania radnych 

22. Odpowiedzi na 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. Sekretarza Gminy 

5. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

6. specj. ds. kadr oświaty 

7. insp. ds. ochrony środowiska 

8. podinsp. ds. gospodarki mieszkaniowej 

9. insp. ds. gospodarki gruntami 

10. podinsp. ds. planowania przestrzennego 

    

         § 4.  Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

         § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 


