
RADA GMINY   Suchy Dąb, dn. 22.02.2021r. 
 SUCHY DĄB

INFORMACJA
    

 Dnia 1 marca 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie 
się XXV 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 XXIII sesji.
4. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

5.1  w spr. rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta  Gminy  Suchy Dąb  – ref.  J.  Kruczek 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5.2 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie 
– ref. J. Kruczek Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5.3 w spr.  zmiany uchwały  Nr  0007.XXVIII.192.2017 r.  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. W. Kułaga Podinspektor ds. oświaty.
5.4 w  spr.  nieodpłatnego  przejęcia  na  rzecz  Gminy  Suchy  Dąb  nieruchomości  lokalowej 
stanowiącej  własność  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  – ref.  Z.  Łysik  Inspektor
ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji. 

6. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.
7. Informacje Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. 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 2020 r. Poz. 713 ze zm).                                                                         
                                              

               PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                                            RADY GMINY

                                                                                                                           Małgorzata Cyra


