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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 marca 2017 r. (środa) na godz. 1100 
XXXII Sesję Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji, 

która odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Polskim Gronowie  
 i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Gospodarka wodno-ściekowa oraz deszczowa na terenie Miasta i Gminy Gniew 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) Druk Nr B/264/17 
         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/265/17 
         w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

         wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne.  
c) Druk Nr B/266/17  

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

d) Druk Nr B/267/17 
w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego.  

e) Druk Nr B/268/17 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gniew jest organem 
prowadzącym 

f) Druk Nr B/269/17 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Gniew.  
     

g) Druk Nr B/262/17 

w sprawie uchylenia uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew. 
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h) Druk Nr B/260/17 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

gminy Gniew na 2017 rok. 
i) Druk Nr B/263/17 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia sołectwa Nowa Ameryka w 
granicach administracyjnych miasta Gniew. 

j) Druk Nr R/261/17 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i 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. 


