
RADA MIEJSKA 
W JANIKOWIE 

   Janikowo, 14 marca 2019r. 
OR.BR.0002.6.2019/z 
 

Pan/i 
       .................................................................. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z 
późn. zm.)   

Zwołuję 
 

VI Sesję Rady Miejskiej w Janikowie. 
 22 marca 2019 roku o godz. 1530w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Przemysłowa 6 
 

PORZĄDEK 
VI sesji Rady Miejskiej w Janikowie 

z dnia 22 marca 2019 roku 
 

1. Otwarcie i przywitanie przybyłych na sesję. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.  
 
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z prac w okresie pomiędzy sesjami (z realizacji uchwał, 

informacja o stanie środków finansowych gminy) oraz informacja za 2018 rok z wykonania uchwały nr 
XXXVIII/266/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 
 

6. Składanie interpelacji. 
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2018 rok przez:  

1) Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie (Kierownik MGOPS P. Izabela 
Matuszak), 

2) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. (Kierownik MGOPS P. Izabela Matuszak) 
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie (Kierownik OSiR P. Grzegorz Płuciennik) 
4) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Przewodniczący Komisji P. 

Roman Kiełb).  
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019. 
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Janikowo. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Janikowo.  
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Janikowo oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Janikowo za 
okres od 1.09.2014 r. do 30.11.2018 r. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych. (Główna 33) 
 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych. (Główna 31) 
 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnych zasobów 

nieruchomości Gminy Janikowo. 
 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/28, położonej w m. Kołuda Mała, 
gm. Janikowo stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/12 i 3/20, położonej w m. Kołuda 
Mała, gm. Janikowo stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3/14, położonej w m. Kołuda Mała, 
gm. Janikowo stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 16/10, położonej w Janikowie 
stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 67/6, położonej w Janikowie 
stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 74/5, położonej w Janikowie 
stanowiącej własność osób fizycznych. 

 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Janikowo 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 81/1, położonej w Janikowie 
stanowiącej własność osób fizycznych. 
 

24. Odpowiedzi na interpelacje. 
25. Wnioski i zapytania. 
26. Zakończenie sesji. 

 

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Janikowie odbędą się w dniu                                                                                 

19 marca 2019r.  o godzinie 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.  

 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić 
radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 
 
 
Załączniki: 
 
1. Projekty uchwał  

 
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

            w Janikowie 
                 /-/Grzegorz Czerwiński 


