
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE 

 

BIURO RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE 
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew  
tel. 58 535 40 04 • fax 58 530 79 40 • rada@gniew.pl • www.gniew.pl 
NIP: 593-10-05-516 • REGON 191675296 

Gniew, dnia 19 stycznia 2022 r. 
SBR.0002.43.2022 
                                                                      
                                                                
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372  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 26 stycznia 2022 r. (środa) na godz. 1100 
XLIII sesję Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji, 
która odbędzie się w Sali Kameralnej w Gniewie 

Plac Grunwaldzki 16/17 
i zapraszam do udziału z proponowanym niżej porządkiem obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne 

 Otwarcie sesji  

 Przywitanie 

 Stwierdzenie ważności obrad 

 Przyjęcie porządku obrad 

 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

2. Sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz plan inwestycyjny na rok 2022 i lata następne. 

3. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewie oraz pracy komisji stałych Rady Miejskiej    

w Gniewie. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/366/22 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

inwestycyjnego w mieście Gniew; 

b) Druk Nr B/367/22 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru wsi Opalenie w Gminie Gniew; 

c) Druk Nr B/368/22 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 
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Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/10 o pow. 0,1070 

ha, jed. rej. G3, nr KW GD1T/00017399/0 wraz z udziałem 1/2 w działce nr 140/13 o pow. 

0,0443 ha, jed. rej. G220, obręb Jeleń; 

d) Druk Nr B/369/22 

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

Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/17 o pow. 0,0021 ha i 

działki nr 18/18 o pow. 0,0035 ha, jed. rej. G100, obręb Tymawa; 

e) Druk Nr B/370/22 

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

Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/17 o pow. 0,1982 ha, 

jed. rej. G1154, miasto Gniew, nr KW GD1T/00014901/2; 

f) Druk Nr B/371/22 

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

Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/39 o pow. 0,0385 ha, 

jed. rej. G1344, miasto Gniew, nr KW GD1T/00035625/6 i działka nr 5/41 o pow. 0,0116 ha, 

jed. rej. G1343, miasto Gniew, nr KW GD1T/00045185/2; 

g) Druk Nr B/372/22 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/13 o pow. 

0,0527 ha, jed. rej. G11046 i działki nr 7/12 o pow. 0,0067 ha, jed. rej. G 1327, miasto Gniew, 

zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1T/00047956/2 Sądu Rejonowego w Tczewie na 

działkę nr 56 o pow. 0,3400 ha, jed. rej. G152, obręb Widlice 

h) Druk Nr B/373/22 

w sprawie ogłoszenia roku 2022 „Rokiem ochrony środowiska”; 

i) Druk Nr B/374/22 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/339/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021r. 

w sprawie budżetu gminny Gniew na rok 2022; 

j) Druk Nr B/375/22 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/338/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 23 grudnia 2021r. 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na lata 2022 – 2033. 
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5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania 

uchwał Rady. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach, uzyskanych odpowiedziach  

na interpelacje.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Wolne wnioski i informacje.  

10. Ustalenie terminu następnej sesji.  

11. 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  2021 r., poz. 1372 z 
późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania 
udziału w pracach organów gmin. 

 


