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ERS.0002.47.2.2023 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 

16 marca 2023 roku o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zbójno. 

 

Proponuję następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie kworum; 

b) wybór sekretarza obrad; 

c) wnioski w sprawie zmian porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami oraz z wykonywania uchwał 

przyjętych na ostatniej sesji. 

3. Sprawozdanie z prac komisji rady. 

4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz 

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zbójno w 

2022 roku. 

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie 

Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego za rok 2022. 

6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 

2023 rok. 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2023 rok. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Klonowo, gmina 

Zbójno. 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa odcinków chodnika w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich nr 554 i 556”. 



10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.  

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2022 r. 

12. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania 

rodziny w 2022 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 179 ust. 1 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

13. Pytania radnych i zaproszonych osób. 

14. Odpowiedzi na pytania radnych i zaproszonych osób. 

15. Wnioski i oświadczenia. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbójno 

Mieczysław Pankiewicz 

 

 


