PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

Gniew, dnia 15 maja 2018 r.
SBR.0002.48.2018

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 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 23 maja 2018 r. (środa) na godz. 1100
XLVIII 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 XLVII sesji Rady Miejskiej w Gniewie
2. Stan dróg gminnych.
3. Informacja Burmistrza o stopniu realizacji planowanych na 2018 r. zadań
inwestycyjnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Druk Nr B/374/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na 2018 rok.
b) Druk Nr B/375/18
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na rok
2018 i lata następne.
c) Druk Nr B/376/18
w sprawie podziału Gminy Gniew na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
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d) Druk Nr B/377/18
w sprawie podziału Gminy Gniew na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
e) Druk Nr B/378/18
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew
f) Druk Nr B/379/18
w sprawie nowej treści §5 w załączniku do Uchwały Nr XLV/323/18 Rady Miejskiej
w Gniewie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.
g) Druk Nr R/380/18
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
5. Sprawozdanie 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 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z
późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania
udziału w pracach organów gmin.
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