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Gniew, dnia 18 września 2017 r. 

SBR.0002.39.2017 

                                                                      

                                                                    Szanowny Pan/Pani 

                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                                            

_____________________________________ 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446  z późn. zm.) oraz 

§ 17 ust.1, § 18 i § 39 Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 1 czerwca 2017 r., poz. 2101). 

 

 

zwołuję na dzień 27 września 2017 r. (środa) na godz. 11
00

 

XXXIX 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 

 Stwierdzenia ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

 

2. Informacja o zaawansowaniu prac inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Gniew. 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/304/17  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 

2016 r.  w sprawie budżetu gminy Gniew na 2017 rok. 

b) Druk Nr B/305/17  

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/306/17  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz 

d) Druk Nr B/307/17 

      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej  

      części miasta Gniew przy drodze krajowej Nr 91 
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e) Druk Nr B/308/17 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 

i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Gniew miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

f) Druk Nr R/309/17 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniew 

4. Sprawozdanie 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 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2016 r., poz. 446  z późn. zm.) 

pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach 

organów gmin. 


