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RADA GMINY                Suchy Dąb, dnia 22 marca 2022 r. 

    SUCHY DĄB 

 

INFORMACJA 
 

Dnia 29 marca 2022 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się XL 

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 z XXXVII  sesji. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

4.1 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2022 rok - ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.  

4.2 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XXXVI.274.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia                      

20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2036 

Gminy Suchy Dąb - ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

4.3 w spr. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej                      

z terenu gminy Suchy Dąb za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu - ref. I. Kruszewska Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

4.4 w spr. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - ref. E. Jażdż Inspektor ds. infrastruktury 

drogowej i gospodarki komunalnej. 

4.5 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Dąb - ref. Sz. Benedyk Inspektor ds. ochrony 

środowiska, planowania przestrzennego i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

4.6 w spr. trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 

mieszkalnych położonych w Suchym Dębie utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących 

własność SIM KZN-Pomorze sp. z o.o. przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa 

Krajowego w ramach Funduszu Dopłat - ref. Sz. Benedyk Inspektor ds. ochrony środowiska, 

planowania przestrzennego i pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

4.7 w spr. zmiany Uchwały Nr 0007.XI.86.2019 r. Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 sierpnia 

2019 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Suchy Dąb na VIII kadencję – ref. 

Przewodnicząca Rady Gminy M. Cyra. 

4.8 w spr. rozpatrzenia petycji z dnia 16 lutego 2022 r. – ref. J. Kruczek Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

4.9 w spr. rozpatrzenia wniosku formalnego z dnia 18 lutego 2022 r. - ref. J. Kruczek 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

5.   Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami. 

6.   Informacje Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 

7.   Wolne wnioski i informacje. 

8.   Zamknięcie sesji. 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

„Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach 

organów gminy.” – zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.).    
 

                    PRZEWODNICZĄCA 
                         RADY GMINY 

 

           Małgorzata Cyra 


