
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 
zwołuję na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) na godz. 11:00  

VI sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji 

która odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew 

Pl. Grunwaldzki 45 

w programie sesji między innymi 
 

 

1. Omówienie stopnia realizacji rewitalizacji Starego Miasta w Gniewie. 

2. Informacja na temat rozwoju kultury – biblioteka miejska.  

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2018 r.  w sprawie budżetu gminy Gniew na 2019 rok 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na rok 2019 i 

lata następne. 

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r. oraz zmiany Uchwały Nr XLIV/316/18 Rady Miejskiej w Gniewie z 

dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu i przystąpienia do współpracy w projekcie pn. „Odtworzenie nawierzchni 

asfaltowej poprzez sfrezowanie i wykonanie tzw. Nakładki asfaltowej wraz z przebudową ciągów pieszych oraz urządzenie terenów zielonych na odcinku od ul. 

Gdańskiej do ul. Sobieskiego w Gniewie 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański 

 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gniew 

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie 

 

 

                                                                                                                                                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW                                                                                                      

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                                       /-/ Dariusz Kowalewski 


