
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 
 
 
 
 
 

ZWOŁUJĘ NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2021 r. (ŚRODA) NA GODZ. 11:00  
XXXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE VIII KADENCJI 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W SALI KAMERALNEJ W GNIEWIE 

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

 
1. Polityka mieszkaniowa w Gminie Gniew – raport na temat zasobów oraz stanu mieszkań komunalnych i socjalnych, potrzeby i plany w tym 

zakresie. 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gniew za I półrocze roku 2021, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Gniew. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w gminie Gniew; 

 zmiany uchwały Nr XLVI/330/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kursztyn w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych w gminie 

Gniew; 

 określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości; 

 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na drzewach stanowiących pomniki przyrody zlokalizowanych na 

terenie Gminy Gniew; 



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

i budynków jako działka nr 14/7 o pow. 0,5417 ha, arkusz mapy 3, miasto Gniew; 

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

i budynków jako część działki nr 208/3 o pow. 1,6571 ha (pow. całk. 5,9500 ha), arkusz mapy 2, obręb Tymawa; 

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

i budynków jako działka nr 14/1  o pow. 0,7704 ha, arkusz mapy 3, miasto Gniew; 

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

i budynków jako część działki nr 208/3  o pow. 0,5000 ha (pow. całk. 5,9500 ha), arkusz mapy 2, obręb Tymawa; 

 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 


