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Gniew, dnia 11 grudnia 2017 r. 

SBR.0002.43.2017 

                                                                      

                                                                    Szanowny Pan/Pani 

                                                                                                _____________________________________ 

                                                                                                                            

_____________________________________ 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  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 28 grudnia 2017 r. (czwartek) na godz. 11
00

 

XLIII 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 XLII sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/335/17 

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/336/17 

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/337/16  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na rok 2018 i lata następne. 

d) Druk Nr B/338/16 

w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2018. 

e) Druk Nr B/339/17 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. 
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f) Druk Nr B/340/17 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/258/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 maja  

2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

g) Druk Nr B/342/17  

w sprawie warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 

informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na 

podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

h) Druk Nr B/343/17 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Gniew oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniew 

na lata 2018 – 2022 

i) Druk Nr B/344/17 

w sprawie ogłoszenia roku 2018 „Rokiem 100-lecia Niepodległej Polski” 

j) Druk Nr R/341/16 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na 

2018 rok. 

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

uchwał Rady.  

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.   

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach 

na interpelacje.  

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Ustalenie terminu następnej sesji.  

9. Zakończenie sesji.    
 

                                                                        

                                                                                               Z-ca Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Gniewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        Marek Barnik 

 Zgodnie z art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2017r., poz.1875)  pracodawca 

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


