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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  22 luty 2017 r. (środa) na godz. 1100 
XXIX 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Organizacja szkół w Gminie Gniew po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty i podjęcie uchwały 
 Druk Nr B/249/17 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  

 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:   

 

a) Druk Nr B/254/17 
         w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

         budżetu gminy Gniew na rok 2017.  
b) Druk Nr B/250/17  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 

ustanowienia zasad na jakich sołtysom przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 
c) Druk Nr B/251/17 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/338/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29.10.14 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych  na terenie Gminy  Gniew.  
d) Druk Nr B/253/17 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 

Tymawa, Piaseczno, Jeleń  i Rakowiec na terenie gminy Gniew. 
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e) Druk Nr B/255/17 

w sprawie zmiany załącznika  Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/03  Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia 2003 r. 
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie.      

f) Druk Nr B/256/17 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

g) Druk Nr B/257/17 

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gniew. 
h) Druk Nr R/252/17 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gniewie ds. Gniewskiego Budżetu obywatelskiego. 
i) Druk Nr R/248/17 

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniew 
4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał 

Rady 

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

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

interpelacje.  

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Ustalenie terminu następnej sesji. 

10. 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. 


