
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 

zwołuję na dzień 28 października 2020 r. (środa) na godz. 10:00  

XXVII sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji 

która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie 
w programie sesji : 

 
1. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gniew. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka 

Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”; 

 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości; 

 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 2021 rok”; 

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

Gniewie; 

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

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119 o pow. 4,8400 ha, arkusz mapy 2, obręb Kuchnia, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00050653/2; 



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

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 108 o pow. 0,0400 ha (pow. całk. 0,0600 ha), arkusz mapy 2, obręb Szprudowo, 

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00017104/6; 

 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 54/14 o pow. 

0,0700 ha (pow.całk. 0,2565 ha), arkusz mapy 16, miasto Gniew; 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do Gminnego Zasobu Nieruchomości, nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr 42/2 o pow. 0,1934 ha, arkusz mapy 16, miasto Gniew; 

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

jako działka nr 220 o pow. 0,5800 ha, arkusz mapy 2, obręb Pieniążkowo; 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla każdorazowego właściciela działki nr 12/1 i działki 

nr 11/5, obręb Tymawa; 

 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 

 


