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_____________________________________ 

                                                                                                                              

____________________________________ 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z 
późn. zm.) oraz §17 ust 1, §18 i §39 Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 24.01.2003r. Nr 12, poz.121 , Dz. 
U. z dnia 29 listopada 2006 r. Nr 216, poz. 1586). 
 

zwołuję na dzień  27 stycznia 2016 r. (środa) na godz. 1100 
XVII Sesję Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji, 

która odbędzie się w Świetlicy OSP w Gniewie  
przy  ul. Kościuszki 6 

 i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Interpelacje i zapytania 
3. Wystąpienie Michała Bąkowskiego – Z-cy Menadżera Zakładu Weber w Gniewie  

4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady na 2016 r i podjęcie uchwały 

Druk Nr R/134/15 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz  planów pracy stałych 
Komisji Rady na 2016 r. 

5. Przyjęcie sprawozdań z realizacji  
      - planu pracy Rady Miejskiej w Gniewie w 2015 r.  

      - planów pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Gniewie 

      - sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji uchwały Rady Miejskiej z 
        dnia 28.01.2015 r Nr V/24/15 w sprawie wyznaczenia kierunków działań Burmistrza 

        Miasta i Gminy w kadencji 2014-2018 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:                    
a) Druk Nr B/138/16 
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  
budżetu gminy Gniew na rok 2016.  

b) Druk Nr B/139/16 
      w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 

      podstawowej, kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem 

      prowadzącym jest gmina Gniew. 
c) Druk Nr B/140 /16 

      w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, 
      kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest 

      gmina Gniew. 
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d) Druk Nr B/141 /15 

      w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
      zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej –INWEST-KOM w Gniewie zadań Gminy oraz upoważnienia w tym 

      zakresie Prezesa Zarządu tej Spółka do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
       e)  Druk Nr B/133/15  

       w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

       wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021 
 

 
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady 

8.  Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach 

na    interpelacje. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Ustalenie terminu następnej sesji. 

13. Zakończenie sesji. 

 

 
 

 
                                                                                       

                                                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie 

 

                                                                                                                 Walentyna Czapska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) pracodawca 

obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gmin. 
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