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XVI Sesja Rady Miejskiej  w Gniewie  VII kadencji 
odbędzie się  30 grudnia br. (środa)  o godz. 11 :00 
w Świetlicy OSP w Gniewie przy ul. Kościuszki 6 

  w porządku obrad m. in. 

1. Podjęcie uchwał w sprawie:                    
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 zmiany uchwały 
Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 r. i lata następne,  w sprawie tryby udzielania i 
rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla  publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek i innych form wychowania 
przedszkolnego na terenie  gminy Gniew prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.,  sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 związany z  realizacją inwestycji pn. „Wydatki inwestycyjne związane z remontem  drogi i 
chodników w Piasecznie”. ,w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na realizacje budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 234 w 
Gniewie przy ul. Gniewskie Młyny. , w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gniew na rok 2016 i lata następne, w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 
2016 ., w sprawie zmiany części uchwały Nr XIV/90/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Piaseczno oraz nadania 
nazwy ulicy na terenie miejscowości Piaseczno, w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/75/07 Rady Miejskiej w gniewie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie  przyjęcia 
Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Gniew,  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

       wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021., w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2016 r. , w sprawie 
ogłoszenia roku 2016 „Rokiem Kronikarzy Gniewskich „.  
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                                                                                                Przewodnicząca VII kadencji Rady Miejskiej w Gniewie                     

                                                                               /-/ Walentyna Czapska 


