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Gniew, dnia 11 grudnia 2018 r. 

SBR.0002.3.2018 

                                                                      

                                                                 Szanowny Pan/Pani 

                                                                                                

_____________________________________ 

                                                                                                                            

_____________________________________ 

 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 994 

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 grudnia 2018 r. (czwartek) na godz. 11
00

 

III sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji, 

która odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew 

Plac Grunwaldzki 45 

i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

 

2. Informacja o stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – wystąpienie 

Kierownika Biura LGD „Wstęga Kociewia” Pana Marka Modrzejewskiego. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/13/18 

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/14/18 

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. 
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c) Druk Nr B/15/18 

w  sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2018. 

d) Druk Nr B/16/18 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/310/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 

grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego  i szkół, dla których Gmina Gniew jest organem 

rejestrującym.     

e) Druk Nr B/17/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miejskiej w 

Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu. 

f) Druk Nr B/18/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 

2019 i lata następne 

g) Druk Nr B/19/18 w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2019. 

h) Druk Nr B/20/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr Li/363/18 Rady Miejskiej w 

Gniewie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 

Programu „Mieszkanie Plus” 

i) Druk Nr B/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

j) Druk Nr B/22/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

k) Druk Nr B/23/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania „Pomoc gmin w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 

l) Druk Nr B/24/18 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Gniew na lata 2019-2021. 
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m) Druk Nr B/25/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. 

n) Druk Nr B/26/18 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

gminy Gniew” na rok 2019. 

o) Druk Nr B/27/18 w sprawie ogłoszenia roku 2019 „Rokiem Republiki Gniewskiej” 

p) Druk Nr R/28/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Gniewie z 

dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków komisji stałych Rady 

Miejskiej w Gniewie VIII kadencji na lata 2018-2023. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych 

odpowiedziach na interpelacje.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.  

6. Wolne wnioski i informacje.  

7. Ustalenie terminu następnej sesji.  

8. Zakończenie sesji.    
 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                            Dariusz Kowalewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz.994 z 

późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania 

udziału w pracach organów gmin. 


