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ZWOŁUJĘ NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. (ŚRODA) NA GODZ. 11:00  

XXX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE VIII KADENCJI 

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ ONLINE ZA POMOCĄ APLIKACJI TEAMS 

W PROGRAMIE SESJI m.in.: 

 
Podjęcie uchwał 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; 

 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; 

 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020; 

 wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2021 i lata następne; 

  budżetu gminy Gniew na rok 2021; 

 uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew”; 

 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w mieście Gniew; 

 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 285/2 o pow. 0,0425 ha, arkusz mapy 2, obręb Jaźwiska, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą Nr GD1T/00020469/6; 

 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji na terenie gminy Gniew; 

 zmiany uchwały nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Gniew z dnia 30 października 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew; 

 przyjęcia "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 2021-2025”;  

 ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Zamku Gniewskiego – od upadku do świetności" 

 przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok. 

    

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                                          /-/ Damian Szmyt 


