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                                                                               Szanowny Pan/Pani 

 

_____________________________________ 

                                                                                                                              

____________________________________ 

 
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  26 kwietnia 2017 r. (środa) na godz. 1100 
XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji, 

która odbędzie się  w Muzeum Historii Ruchu Ludowego  
w Piasecznie 

i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

1. Sprawy organizacyjne 
 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI, XXXII sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gniewie – funkcjonowanie programu 500+ 
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta i Gminy Gniew. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:   
a) Druk Nr B/271/17 

         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/277/17 

         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/278/17 

      w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania , nabywania i wykupu. 
d) Druk Nr b/280/17 

      w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji „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 za 2016 rok oraz „Wieloletniego programu 
      współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 

      ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok. 
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e) Druk Nr B/274/17 

W sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gniew na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegającej na budowie indywidualnego 
ujęcia  wody.  

f) Druk Nr B/275/17 
     w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 grudnia  2003 r.  

     w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie.    

g) Druk Nr B/273/17 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/239/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie 

wskazania uczniom wybranych oddziałów kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego.  
h) Druk Nr B/276/17 

      w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej Nr XXXII/243/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 
      programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla gminy Gniew na 

      rok 2017.  

i) Druk Nr R/274/17 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/153/16 rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ustalenia 

wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych rady Miejskiej w Gniewie.  
j) Druk Nr R/272/17 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/14 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia2014 r. w sprawie ustalania 

wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy.  
h)  Druk nr R/248/17 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gniew. 
 

5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady 
6. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

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

interpelacje.  

8. Interpelacje i zapytania radnych 

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 (Dz.U. z 2016., poz.446) pracodawca obowiązany jest zwolnić 

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


