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XV Sesja Rady Miejskiej  w Gniewie  VII kadencji 

odbędzie się  2 grudnia 2015 r. (środa)  o godz. 11
00

 

      w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie 

ul. Kościuszki 6 

  w porządku obrad m. in. 
 Określenie wysokości stawek podatkowych na 2016 rok. Wnioski: wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku będący podstawą do 
ustalenia podatku leśnego na 2016 rok; wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016; Podjęcie uchwał: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz na podatek leśny wraz z załącznikami; 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym; w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych;  
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.; w sprawie opłaty targowej. Przyjęcie programów:  „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” ; „Gminnego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2016 rok” ; „Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Gniew na lata 2016 – 2020”; „Program Wspierania Rodziny 
w gminie Gniew na lata 2016 -2018”; Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w 
sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2015; w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gniew; w sprawie 
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Gniew; w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy  
Gniew; w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej – INWEST-KOM w Gniewie, spółce z o.o. wykonywania niektórych zadań Gminy oraz 
upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; w sprawie zmiany 
Uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gniew do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Wstęga Kociewia; w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Gniew. 
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