
Zarządzenie Nr 48/14 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 16 września  2014 r. 

 

w sprawie zwołania XLIX 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 XLIX sesję Rady Gminy Złotów na dzień 25 września 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. Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym w mijającej kadencji 

2010 - 2014 dot. Gminy Złotów 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

6. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy   

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały               

Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Bielawa (działka nr 38) 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/3) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/4) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/5) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/6) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/7) 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Zalesie (działka nr 89/8) 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym wsi Krzywa Wieś pomiędzy Gminą 

Złotów a Panem Tadeuszem Brzezińskim zam. w Radawnicy 

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. Starostę Złotowskiego 

5. Radnych Powiatu – Elżbietę Kozicz, Kazimierza Trelę, Jerzego Podlewskiego, 

Kazimierza Bieluszko 

6. Annę Urbańską – b. sołtysa sołectwa Kamień 

7. Bożenę Ratajską – sołtysa sołectwa Kamień 

8. insp. ds. gospodarki gruntami 

 
     § 4.     Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 
 

      § 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


