
 
 

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 16 lutego 2022 r. 
SBR.0002.45.2022 
                                                                      
                                                                
 
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 23 lutego 2022 r. (środa) na godz. 1100 
XLV 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 XLIII i XLIV  sesji Rady Miejskiej w Gniewie  

2. Polityka mieszkaniowa w Gminie Gniew – raport na temat zasobów oraz stanu mieszkań 

komunalnych i socjalnych, potrzeby i plany w tym zakresie. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Druk Nr B/379/22 

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta; 

b) Druk Nr B/380/22 

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego; 

c) Druk Nr B/381/22 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej na parterze 

budynku znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 10 w Gniewie o pow. użytkowej 83,34 

m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 35,53 m2 , objętej księgą 
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wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod  Nr 

GD1T/00019098/4; 

d) Druk Nr B/382/22 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla gminy Gniew na rok 2022; 

e) Druk Nr B/383/22 

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; 

f) Druk Nr B/384/22 

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. 

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.  

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  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. 


