
RADA GMINY                                                                                  Suchy Dąb, dn. 13.12.2021 r.        
  SUCHY DĄB                         

INFORMACJA 
 

Dnia 20 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się 

XXXVI 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 XXXIII sesji. 

4. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

5.1 w spr. stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblewo – ref. J. Cyra Kierownik Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego. 

• Złożenie uroczystego ślubowania przez Sołtysa Sołectwa Wróblewo Pana Przemysława Benedyk 

5.2 w spr. zasad udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych w prawo własności tych gruntów- ref.  Z. Łysik Inspektor ds. geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami. 
 

5.3 w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Suchy Dąb na lata 2021-2032” – ref. Sz. Benedyk 

Inspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego i pozyskiwania środków pozabudżetowych  
 

5.4 w spr. 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. J. Szostak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.   
 

5.5 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

- ref. J. Szostak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

5.6 w spr. zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadania publicznego – prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo z siedzibą w Krzywym Kole - 

ref. J. Szostak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

5.7 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2021 rok -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 
 

5.8 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XXIII.165.2020 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

 

5.9 w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 
 

5.10 w spr. uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 r. -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

• Opinia Stałych Komisji Rady Gminy 

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 2021 r. poz. 

1372 ze zm.). 


