
  ZARZĄDZENIE Nr 25.2017 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 13 lutego 2017 r. 
 

w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Gminy Złotów 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

         § 1.  Zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Złotów na dzień 23 lutego 2017 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 protokołu z poprzedniej sesji 

4. Informacja na temat Ogólnopolskiej Kampanii „Drugie życie. Transplantacja – masz 

dar uzdrawiania” 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami 

6. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

7. Sprawozdanie finansowe i z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

Złotów Sp. z o.o. w roku 2016  

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego 

9. Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani Gminy Złotów w roku 2016 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2026 

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

na 2017 rok 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie  

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje 

kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia                              

z przedmiotów o różnym wymiarze 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących                   

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Złotów   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Blękwit 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Międzybłocie 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 

gruntowych  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Złotów  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Bługowo 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Górzna 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Nowiny 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Święta 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w miejscowości Radawnica 

25. Informacja na temat stanu zaawansowania prac nad zmianą studium uwarunkowań                  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego   

26. Interpelacje i zapytania radnych 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

28. Wolne wnioski i informacje 

29. Zamknięcie obrad   

  

         § 3. Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy 

2. Zastępcę Wójta Gminy  

3. Skarbnika Gminy 

4. Radnych Powiatu z okręgu wyborczego nr 5  

5. Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy 

6. insp. ds. gospodarki gruntami 

7. specj. ds. kadr oświaty  

8. Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

9. podinsp. ds. zagospodarowania przestrzennego 

10. Uczniów I LO wraz z nauczycielką Emilią Kozłowską  

      

         § 4. Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 

         § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

          

                                                                                       
 

  


