
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

Gniew, dnia 18 stycznia 2023 r.
SBR.0002.58.2022
   
                                                                                                                              
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2023 r., poz.
40)  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 stycznia 2023 r. (środa) na godz. 900

LVIII 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 protokołów z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej w Gniewie 

2. Sprawozdanie z przebiegu inwestycji oraz plan inwestycyjny na rok 2023 i lata następne.

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

stałych Rady Miejskiej w Gniewie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Druk Nr B/507/23
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu ul. Franciszka Czarnowskiego w mieście Gniew;

b) Druk Nr B/508/23
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów;

c) Druk Nr B/509/23
       w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLII/343/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
23 grudnia  2021 r.  w sprawie  przyjęcia  Regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie
Miasta i Gminy Gniew;

d) Druk Nr B/510/23
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       w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia
prowadzonych na terenie gminy Gniew;

e) Druk Nr B/511/23
       w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i  rodzin
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

f) Druk Nr B/512/23/
w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku  albo
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  i  rodzin  objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

g) Druk Nr B/513/23
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniew „Korpus Wsparcia Seniorów” na
rok 2023;

h) Druk Nr B/514/23
w sprawie  wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność
Gminy Gniew  oznaczonej  w ewidencji  gruntów i budynków jako działka nr  285/2 o pow.
0.0425  ha,  jed.rej.G8,  obręb  Jaźwiska,  zapisanej  w  księdze  wieczystej  KW   nr
GD1T/00020469/6;

i) Druk Nr B/515/23
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 292/2 o pow. 0,5475 ha, obręb Kolonia Ostrowicka;

j) Druk Nr B/516/23
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej,  niezabudowanej,
oznaczonej  w ewidencji  gruntów  i budynków  jako działka  nr  6/3  o pow.  0,0368 ha,  arkusz
mapy 7, miasto Gniew;

k) Druk Nr B/517/23
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  gruntowej,
zabudowanej,  stanowiącej  własność  Gminy  Gniew,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów
i budynków jako część działki 14/2 o pow. 0,0012 ha, arkusz mapy 28, miasto Gniew;

l) Druk Nr B/518/23
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  części  nieruchomości  gruntowej,
niezabudowanej,  stanowiącej  własność  Gminy  Gniew,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów
i budynków jako część działki nr 22/4 o pow. 0,0200 ha , arkusz mapy 11, miasto Gniew;

m) Druk Nr B/519/23

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



PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

w sprawie "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gniew
na lata 2023-2027„;

n) Druk Nr B/520/23
    określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Gniew w celu zwrotu rodzicom        

kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych; 
o) Druk Nr B/521/22

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/476/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2022r. w
sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2023;

p) Druk Nr B/522/23
w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/475/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2022r. w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na lata 2023 – 2038.
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.  

          
                                                              Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie 

                                            
                                                                                      Walentyna Czapska
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Zgodnie z art.  25 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.  z  2023 r.,  poz.  40  pracodawca
obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gmin.
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