
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 

zwołuję na dzień 29 maja 2019 r. (środa) na godz. 11:00  

IX 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. Gospodarka wodno – ściekowa oraz deszczowa na terenie Miasta i Gminy Gniew. 

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2018 r.”  

 podjęcie uchwały: Druk Nr B/59/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji „Programu współpracy Gminy 

Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2018 rok” oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata     2016 – 2019” za 2018 rok.  

3. Podjęcie uchwał: 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew 

na lata 2016 – 2023; 

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniew oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku; 

 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniew w celu przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu; 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański; 

 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 rozpatrzenia skargi Martyny Nowak na dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie; 

 w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Staniszewskiej na dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie; 

 w sprawie rozpatrzenia skargi Darii Węsierskiej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 
                                                                                                                                                                                                               SERDECZNIE ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW                                                                                                      

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                                                               /-/ Dariusz Kowalewski 


