
RADA GMINY                      Suchy Dąb, dn. 14.11.2016 r. 

    SUCHY DĄB 

 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Dnia 23 listopada 2016 r. o godz. 13 
00

 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie 

się XXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XXIII sesji i XXIV nadzwyczajnej sesji. 

4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:    

a) zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2016 rok – referuje J. Gliniecka Skarbnik Gminy, 

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2023      

Gminy Suchy Dąb – referuje Skarbnik Gminy, 

c) nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Suchy Dąb nieruchomości stanowiącej własność Agencji 

Nieruchomości Rolnych – referuje B. Kamińska Wójt Gminy, 

d) programu wspierania edukacji w formie stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – referuje Wójt Gminy, 

e) zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ostrowite – referuje A. Matusz Sekretarz Gminy, 

f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na                 

terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. 

– referuje K. Górska Z-ca Wójta Gminy, 

g) dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. –                     

referuje Z-ca Wójta Gminy,  

h) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb – referuje Wójt 

Gminy, 

i) zgody na współdziałanie Gminy Suchy Dąb z Gminą Pszczółki i Gminą Miejską Pruszcz Gdański 

w realizacji projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności 

publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb" –                   

referuje Wójt Gminy, 

j) zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników na podatek rolny, podatek 

od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy - referuje Wójt Gminy, 

k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku – ref. Wójt Gminy, 

l) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 - ref. Wójt Gminy. 

7. Ustalenie stawki podatku rolnego na 2017 rok - referuje Wójt Gminy, 

8. Wnioski merytoryczne, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.  

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

             Przewodniczący Rady Gminy 

                                               /-/ Jan Heś 

 


