
SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 

                                                                                                                        
                                                                                                 

ZWOŁUJĘ NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2021 r. (CZWARTEK) NA GODZ. 11:00  
XLII 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. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji 

Wyborczej.  

2. Ślubowanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 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; 
 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; 
 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021; 
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2022 i lata następne; 
 w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2022; 
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka  nr 77/8 o pow. 1,2971 ha, arkusz mapy 2, obręb Szprudowo; 
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów                    

i budynków jako działka nr 104/1 o pow. 0,0084 ha, obręb Szprudowo, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr GD1T/00017104/6; 



 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 184/4 o pow. 5,1600 ha, obręb Półwieś, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr GD1T/00033778/9; 

 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew; 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew; 
 w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji na lata  2018-2023; 
 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gniewie oraz planów pracy stałych Komisji Rady na rok 2022. 
 
 
 
 

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji          

                                                                  /-/ Damian Szmyt 


