
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 

zwołuję na dzień 30 września 2020 r. (środa) na godz. 11:00  

XXVI sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji 

która odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rakowcu 

w programie sesji : 

 

 

1. Informacja o zaawansowaniu prac inwestycyjnych w Gminie Gniew. 

2. Informacja dotycząca sytuacji w rolnictwie w Gminie Gniew. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; 

 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 288/3 o pow. 0,6800 ha, arkusz mapy 2, obręb Półwieś, dla której Sąd Rejonowy w 

Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00029990/0; 

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 289 o pow. 0,7400 ha, arkusz mapy 2, obręb Półwieś, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00029990/0; 

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 o pow. 0,6204 ha, arkusz mapy 3, miasto Gniew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00016801/5; 

 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 229 o pow. 0,9700 ha, arkusz mapy 2, obręb Tymawa, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00016573/7; 



 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 412 o pow. 0,3700 ha, arkusz mapy 2, obręb Nicponia, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00017387/3; 

 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla każdorazowego właściciela działki nr 12/9 

obszaru 285 m
2
 , stanowiącej własność Gminy Gniew; 

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o pow. 0,1994 ha i działka nr 10/5 o pow. 0,0634 ha, arkusz mapy 17, miasto Gniew, na 

rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego; 

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej e ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 166/3 o pow. 0,0020 ha, arkusz mapy 4, obręb Nicponia na działkę nr 182/1 o pow. 0,0022 ha i działkę nr 182/2 o pow. 

0,0003 ha, arkusz mapy 4, obręb Nicponia; 

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 13 o pow. 1,3602 ha, arkusz mapy 15, miasto Gniew; 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów długoterminowych     i krótkoterminowych uprawniających do 

wjazdu pojazdów do strefy ograniczonej dostępności na obszarze starego miasta w Gniewie; 

 w sprawie ustanowienia dnia 25 września Dniem Symboli Gniewskich; 

 w sprawie nadania tytułu: „Zasłużony dla Ziemi Gniewskiej”; 

 w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew”; 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r.  w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2020;  

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/133/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Gniew na rok 2020 i lata następne. 

    

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                                                 /-/ Damian Szmyt 


