
RADA GMINY   Suchy Dąb, dn. 24.05.2019 r.
 SUCHY DĄB

  INFORMACJA

Dnia  29 maja  2019  r.  o godz.  16  00 w sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w Suchym Dębie,
odbędzie się IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb.

                                                                                                
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Suchy Dąb oraz określenia granic obwodów tych szkół  – ref.  M.
Budziak inspektor ds. oświatowych.

4. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
oraz  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli,  którym nie
ustalono takiego wymiaru, zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Suchy  Dąb  –  ref.  M.  Budziak  inspektor  ds.
oświatowych.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  ważności  wyborów  Sołtysa  Sołectwa
Steblewo - ref. A. Matusz Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego
pasa drogowego –  ref.  J. Dutkowski podinspektor ds. infrastruktury drogowej,  obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego. 

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podpisanie  Porozumienia
z Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej  realizacji  zadania w zakresie kultury pod nazwą
„Festiwal Wikliny” - ref. K. Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. 

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany  uchwały  nr  VI/44/2007  z  dnia  20  czerwca
2007  r.  o  przystąpieniu  Gminy  Suchy  Dąb  do  Stowarzyszenia  Żuławy-  ref.  K.  Kardasiński
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. 

9. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu
nieruchomości gruntowej – ref. Z. Łysik inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  melioracji.

10.Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  działek  geodezyjnych  oznaczonych  nr  118/18,  118/16,
127/6 i 127/5 położonych w obrębie geodezyjnym Grabiny - Zameczek, gmina Suchy Dąb - ref. K.
Kardasiński Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. 

11.Zamknięcie sesji. 
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