
Z A R Z Ą D ZE N I E  Nr 1.2018 

Przewodniczącego Rady Gminy Złotów 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

w sprawie zwołania II sesji Rady Gminy Złotów 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

         § 1. Zwołuję II sesję Rady Gminy Złotów na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek)  

na godz. 900 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 z działalności w okresie między sesjami 

5.    Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2018 – 2026 

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

na 2018 rok 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy 

Złotów  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady 

Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do 

reprezentowania Gminy Złotów w Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny z siedzibą  

w Złotowie 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniach 

ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Złotów  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

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

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów 

oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów 

19. Analiza realizacji inwestycji planowanych i wykonanych w roku 2018  

20. Interpelacje i zapytania radnych 

21. Wolne wnioski i informacje 

22. Zamknięcie obrad 

 

 



 2 

 

         § 3. Do udziału w sesji zapraszam: 

 

1. Wójta Gminy  

2. Zastępcę Wójta 

3. Zastępcę Skarbnika Gminy 

4. Sekretarza Gminy 

5. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy 

6. Starostę Powiatu Złotowskiego 

7. Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okręgu wyborczego nr 2 

8. Radnych Powiatu Złotowskiego z okręgu wyborczego nr 5 

 

§ 4. Wójtowi Gminy powierzam zapewnienie obsługi sesji. 

 


