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_____________________________________ 

                                                                                                                              

____________________________________ 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016.,poz. 446 ) 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  29 listopada 2016 r. (wtorek) na godz. 1100 
XXVI 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 XXV sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

 

2. Realizacja inwestycji na terenie Gminy. Potrzeby i zamierzenia. Założenia do budżetu  
gminy na 2017 r. w tym: 

      - przedstawienie programu funkcjonalno -użytkowego gospodarki ściekowej dla gminy 
        Gniew. 
      - prezentacja programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego ze środków 
        BGK. 

 
3. Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2017 r.  i podjęcie uchwały  
       Druk Nr B/224/16 

      w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz 
      podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  

      2017 r.  
  

4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i 
przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. i podjęcie uchwały 

      Druk Nr B/225/16 

      w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz  
      przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2017 rok.  
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5. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) Druk Nr B/219/16 
      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.  
b) Druk Nr B/220/16 

      w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

      wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2016 i lata następne.  
c) Druk Nr B/221/16 

      w sprawie  zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu konkursowego pod nazwą 
      „ Mistrz przedszkolak”  realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

      Pomorskiego, Oś piorytetowa03 Edukacja, działanie 03,01 edukacja przedszkolna.  
d)  Druk Nr B/222/16 

          w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych.   

e) Druk Nr B/222/16 
         w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.   

 
 

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

uchwał Rady 

7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach na   

interpelacje.  

9. Interpelacje i zapytania radnych 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Ustalenie terminu następnej sesji. 

12. Zakończenie sesji. 

 

 
 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie 

 

                                                                                                                   Walentyna Czapska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016., poz.446) pracodawca obowiązany jest zwolnić 

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


