
Suchy Dąb, dn. 21.11.2019 r.
INFORMACJA

Dnia 28 listopada 2019 r. o godz. 14 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się
XIV 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 XIII sesji.
4. Informacja  o  analizie  oświadczeń  majątkowych  za  2018  r.,  złożonych  przez  radnych

- ref. M. Cyra Przewodnicząca Rady Gminy.
5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2018 r., złożonych przez Przewodniczącego

Rady  Gminy,  Wójta  Gminy,  pracowników  Urzędu  Gminy  oraz  kierowników  jednostek
ogranizacyjnych - ref. A. Matusz Sekretarz Gminy.

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

7. 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 2019-2033 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

8. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w spr.  przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb
z  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2020  rok
– ref. I.  Kruszewska podinspektor ds. kultury i sportu. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Suchy Dąb - ref. G. Holender inspektor ds. podatków i opłat lokalnych.

10. Ustalenie  stawki  podatku  rolnego  w Gminie  Suchy  Dąb  na  2020  r.  -  ref  G.  Holender
inspektor ds. podatków i opłat lokalnych.

11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  wyrażenia  zgody  na  nabycie  działki  nr  177/3  
w obrębie geodezyjnym Ostrowite – ref. Z. Łysik inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
i melioracji.

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  nadania  nazw  ulic  w  miejscowości  Ostrowite
– ref. Z. Łysik inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji. 

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania
członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  dla
Gminy  Suchy  Dąb  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania  –  ref.  M.
Dombrowska  Kierownik GOPS. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr.  zmieniająca uchwałę Nr 0007.XXVI.177.2016 Rady
Gminy  Suchy  Dąb  z  dnia  29  grudnia  2016  roku  w  sprawie  szczegółowych  warunków
przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS. 

15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  spr.  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności  mieszkańców  Gminy  Suchy  Dąb  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia,  w  tym
schroniskach  dla  osób  bezdomnych  i  schroniskach  dla  osób  bezdomnych  z  usługami
opiekuńczymi oraz mieszkaniach chronionych – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2020
– ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.

17. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
18. Wolne wnioski. 
19. Sprawy bieżące Rady Gminy.
20. Zamknięcie sesji.

 PRZEWODNICZĄCA 
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