RADA GMINY

Suchy Dąb, dnia 16 listopada 2022 r.

SUCHY DĄB
INFORMACJA
Dnia 23 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się
XLVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji
4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2022 rok - ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy
5.2. w sprawie 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 - ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy
5.3. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb
- ref. W. Zawolska podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
5.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Suchy Dąb na rok 2023 - ref. B. Parzymies inspektor ds. windykacji podatkowej i opłat
lokalnych
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Sp. Z o.o. z siedzibą w Malborku - ref. Sz. Benedyk
Kierownik Referatu
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej - ref. Z. Łysik
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej - ref. Z. Łysik
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej będącej własnością Gminy Suchy Dąb na okres powyżej trzech lat - ref. Z. Łysik
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
5.9 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
- ref. I.Kruszewska Inspektor ds. społecznych i promocji
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5.10 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2023 rok - ref. I. Kruszewska Inspektor ds. społecznych i
promocji
5.11 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXVIII.192.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia
16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Dąb. - ref. J. Cyra
Sekretarz Gminy
5.12 w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu
Gminy Suchy Dąb - ref. J. Cyra Sekretarz Gminy
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2021r. złożonych przez radnych - ref. M.
Cyra Przewodnicząca Rady Gminy.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2021r. złożonych przez Przewodniczącego
Rady Gminy, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych – ref. J. Cyra Sekretarz Gminy
8. Informacje o działalności Wójta między sesjami.
9. Informacje Przewodniczącej o działaniach między sesjami
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie sesji
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Małgorzata Cyra
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