
RADA GMINY   Suchy  Dąb,  dn.  21.03.2019  r.
SUCHY DĄB

                                                                       
                                                                       

    INFORMACJA

Dnia  29 marca 2019 r. o godz. 11 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się
VII 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. Przyjęcie protokołu VI sesji.
4. Wystąpienie przedstawicieli firmy Ecol-Unicon na temat schematu funkcjonowania koncesji,

gospodarki wodomierzowej oraz gospodarki siecią sanitarną.
5. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia

głosowania  nad  wyborem  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Suchy  Dąb  VIII  kadencji
w  latach  2018  –  2023 –  ref.  A.  Matusz,  Kierownik  referatu  organizacyjnego  i  spraw
obywatelskich.

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  stwierdzenia  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady
Gminy Suchy Dąb VIII kadencji w latach 2018 – 2023 – ref. A. Matusz, Kierownik referatu
organizacyjnego i spraw obywatelskich.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  zarządzenia  wyborów  Sołtysa  Sołectwa  Steblewo
- ref. A. Matusz, Kierownik referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XX.170.2012 Rady Gminy
Suchy  Dąb  z  dnia  30  czerwca  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  dla  radnych
i  sołtysów  oraz  ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  -  ref.  A.  Matusz,
Kierownik referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. rozpatrzenia skargi Pani Alicji Grabowskiej i Pani Anny
Bagińskiej na działania pracowników Urzędu Gminy w Suchym Dębie – ref. Przewodniczący
KSWiP Pan A. Kołodziej.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej
realizacji  zadań  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2225G  Skowarcz  -  Suchy  Dąb
w zakresie budowy chodnika w msc. Ostrowite i zatoką autobusową oraz remont chodnika
w msc.  Suchy  Dąb” w ramach  zadania  pn.”Poprawa  bezpieczeństwa  na  drogach  Powiatu
Gdańskiego  poprzez  modernizację  dróg  powiatowych  położonych  na  terenie  Powiatu
Gdańskiego w 2019 r.”                  –  ref. J.  Dutkowski podinspektor ds. infrastruktury
drogowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Suchy  Dąb
–  ref.  Sz.  Benedyk  podinspektor  ds.  ochrony  środowiska  i  pozyskiwania  środków
pozabudżetowych.

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  zmiany  budżetu  Gminy  Suchy  Dąb  na  2019  rok
– ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  zmiany  uchwały  Nr  0007.IV.30.2018  Rady  Gminy
Suchy  Dąb  z  dnia  28  grudnia  2018  roku  w  sprawie   przyjęcia   wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2019 – 2031 Gminy Suchy Dąb – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

15. Wolne wnioski. 
16. Sprawy bieżące Rady Gminy.
17. Zamknięcie sesji.


