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PLAC GRUNWALDZKI 16/17 
W PROGRAMIE SESJI m.in.: 

 
 
Turystyka jako kierunek rozwoju Gminy Gniew – Strategia Rozwoju Turystyki  

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 

 przyjęcia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z realizacji "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" za 2020 rok; 

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

i budynków jako działka nr 104/2 o pow. 0.0367 ha, arkusz mapy 27, miasto Gniew; 

 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 82/7 o pow. 

0,0530 ha, arkusz mapy 2, obręb Ciepłe, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

Nr GD1T/00033676/4, na rzecz użytkownika wieczystego; 



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

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51/2 o pow. 1,3867 ha, arkusz mapy 1, obręb Kolonia Ostrowicka, dla której Sąd 

Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr GD1T/00025572/6; 

 zmiany Uchwały Nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wytycznych stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom publicznym na terenie Gminy Gniew; 

 ustanowienia zasad na jakich sołtysom przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych; 

 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso; 

 zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso; 

 zmiany uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2020 r.   w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2021; 

 zmiany uchwały Nr XXX/225/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Gniew na rok 2021 i lata następne. 

 

 

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                              /-/ Damian Szmyt 


