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Gniew, dnia 21 sierpnia 2019 r. 

SBR.0002.13.2019 

                   

                                                                 Szanowny Pan/Pani 

                                                                                                

_____________________________________ 

                                                                                                                            

_____________________________________ 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 

506)  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 sierpnia 2019 r. (środa) na godz. 11
00

 

XIII sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji, 

która odbędzie się w Świetlicy OSP w Gniewie 

ul. Kościuszki 6 

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

 

2. Informacja o zaawansowaniu prac inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy 

Gniew. 

3. Informacja dotycząca przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/82/19 

w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska w Gniewie 

b) Druk Nr B/83/19 

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego  

c) Druk Nr B/84/19 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta i 

Gminy Gniew instrumentem płatniczym 

d) Druk Nr B/85/19 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Gniew 

e) Druk Nr B/86/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Starego Miasta, Wzgórza 

Zamkowego, Podzamcza w miejscowości Gniew jako planowanego obszaru 

przestrzeni publicznej 
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f) Druk Nr B/87/19 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Tymawa, 

Piaseczno oraz Jeleń na terenie gminy Gniew 

g) Druk Nr B/88/19 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i 

konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Gniew 

h) Druk Nr R/89/19 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Gniew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu  

i) Druk Nr R/90/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gniew 

j) Druk Nr R/91/19 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego 

k) Druk Nr B/92/19 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Gniew 

l) Druk Nr B/93/19 

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. 

m) Druk Nr B/94/19 

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 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych 

odpowiedziach na interpelacje.  

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Ustalenie terminu następnej sesji.  

10. 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  2019 r., poz. 506)  

pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w 

pracach organów gmin. 


