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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 2015 r., poz. 
1515 z późn. zm.) oraz § 17 ust 1, § 18 i § 39 Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z 24.01.2003 r. Nr 12, 
poz.121, Dz. U. z dnia 29 listopada 2006 r. Nr 216, poz. 1586). 
 

zwołuję na dzień  24 lutego 2016 r. (środa) na godz. 1100 
XVIII 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 XVII sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Interpelacje i zapytania 

3. Partnerstwo publiczno - prywatne – prezentacja 
 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a)Druk Nr B/148/16   
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu  

publicznego, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kv relacji Grudziądz-Pelplin Gdańsk 
Przyjaźń w gminie Gniew. 

b)Druk Nr B/149/16 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gniew.  

c)Druk Nr B/143/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie  budżetu 

gminy Gniew na rok 2016.  

d)Druk Nr B/142/16 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

e)Druk Nr B/144/16 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
f)Druk Nr B/145/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.  
g)Druk Nr B/146/16  

w sprawie  wprowadzenia na terenie Gminy Gniew Programu „Gniewska Karta Dużej Rodziny”. 
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h) Druk Nr B/150/16 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gniew.  
i)  Druk Nr B/151/16 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą po 

zabytkach Kociewia”.  
j) Druk Nr B/152/16 

w sprawie  zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2016-2021.   

k)   Druk Nr B/147/16  
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 

l)   Druk Nr B/153/16  

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/17/14 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Gniewie.  
 

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

uchwał Rady 

6.  Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach 

na    interpelacje. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Ustalenie terminu następnej sesji. 

11. 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 2015  r.  poz.1515 z późn. zm.) pracodawca 

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


