
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 

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

XVI sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji 

która odbędzie się w Domu Kultury w Opaleniu 
w programie sesji między innymi 

 

 

1. Informacja o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2019 r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu 

pozyskanie środków zewnętrznych w 2020 r. 

2. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w Gminie Gniew w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 

Podjęcie uchwał:  

 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew;  

 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, 

Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew;  

 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;  

 w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2019r w sprawie wprowadzenia opłaty targowej; 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/259/05 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości;  

 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób 

bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi; w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;  

 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniew; w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew;  

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów;  

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty;  

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  



 w sprawie zamiaru połączenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie i Gminnego 

Ośrodka Kultury w Gniewie; w sprawie przyjęcia „Rocznego 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 2020 rok”;  

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację programów polityki zdrowotnej; 

 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gniew"; 

 w  sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew; 

 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. 
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