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Gniew, dnia 18 sierpnia 2021 r. 
SBR.0002.38.2021 
                                                                      

                                                                

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 713    z 
późn. zm.)  oraz § 17 ust.1, § 18 i § 39 Statutu Gminy Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia  1 czerwca 2017 r., poz. 2101) 

 

 

 

zwołuję na dzień 25 sierpnia 2021 r. (środa) na godz. 1100 

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji, 

która odbędzie się w Sali Kameralnej w Gniewie 
Plac Grunwaldzki 16/17 

 

1. Sprawy organizacyjne 

• Otwarcie sesji  

• Przywitanie 

• Stwierdzenie ważności obrad 

• Przyjęcie porządku obrad 

• Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

 

2. Oświata – sprawozdanie z roku szkolnego 2020/2021, plany w zakresie zarządzania oświatą, problemy 

placówek szkolnych oraz przedszkolnych, potrzeby inwestycyjne. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/315/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla północno-wschodniego obszaru miasta Gniew; 

b) Druk Nr B/316/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Smętowo 

Graniczne a Gminą Gniew w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Dębowo 

http://www.gniew.pl/
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1 i Dębowo 3; 

c) Druk Nr B/317/21 

w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu konkursowego pod nazwą 

"Innowacyjny przedszkolak" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna; 

d) Druk Nr B/318/21 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej; 

e) Druk Nr B/319/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 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 

f) Druk Nr B/320/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 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; 

g) Druk Nr B/321/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 288 o pow. 0,0137 ha, 

arkusz mapy 4, obręb Kursztyn; 

h) Druk Nr B/322/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270 o pow. 0,0133 ha, 

arkusz mapy 4, obręb Kursztyn; 

i) Druk Nr B/323/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

http://www.gniew.pl/
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Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 291/1 o pow. 0,4300 

ha, arkusz mapy 1, obręb Nicponia; 

j) Druk Nr B/324/21 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy o pow. 

użytkowej 19,96 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 w Opaleniu, 

posadowionym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/2, arkusz mapy 1, obręb Opalenie; 

k) Druk Nr B/325/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/27 o pow. 1,0261 ha, działka 

nr 2/2 o pow. 0,0386 ha, działka nr 4/1 o pow. 0,0646 ha, działka nr 5/1 o pow. 0,0427 ha, działka 

nr 4/2 o pow. 0,0190 ha, działka nr 5/2 o pow. 0,1722 ha, działka nr 2/3 o pow. 0,0187 ha, działka 

nr 1/24 o pow. 0,1431 ha, działka nr 6/1 o pow. 0,1940 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew, dla 

której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 

GD1T/00025076/9; 

l) Druk Nr B/326/21  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

budżetu gminy Gniew na rok 2021; 

m) Druk Nr B/327/21 

w sprawie 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. 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach                              

na interpelacje.  

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

http://www.gniew.pl/
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9. Ustalenie terminu następnej sesji.  

10. Zakończenie sesji.   

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Gniewie  
 
                                             
                                                                                                         Damian Szmyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 25 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713 ze zm.)  
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów 
gmin. 

http://www.gniew.pl/

