
RADA GMINY                      Suchy Dąb, dn. 8.02.2017 r. 

    SUCHY DĄB 

 

 

 

INFORMACJA 

 

Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 9 
00

 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się 

XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji. 

4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami. 

5. Odnawialne źródła energii - finansowanie i opłacalność – wystąpienie p. Lecha Czarneckiego                    

z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:    

a) przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadań pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w zakresie budowy chodnika w msc. Suchy Dąb”               

w ramach zadania pn.”Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez moder-

nizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 r.” – referuje                 

B. Kamińska Wójt Gminy, 

b) zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2017 rok – referuje J. Gliniecka Skarbnik Gminy, 

c) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025              

Gminy Suchy Dąb – referuje Skarbnik Gminy, 

d) zmiany uchwały Nr 0007.XXVI.174.2016 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 29 grudnia 2016 r.                 

w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Suchy Dąb we współfinansowaniu „Studium tech-

niczno-ekonomicznego realizacji kolektora odprowadzającego ścieki z Gmin Suchy Dąb, 

Pszczółki, Pruszcz Gdański i Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Miasta Gdańsk do Oczyszczal-

ni ścieków Gdańsk-Wschód” – referuje Wójt Gminy, 

e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego –  

referuje M. Budziak inspektor ds. oświatowych,  

f) 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 – referuje inspektor ds. oświatowych, 

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Suchy Dąb – referuje Wójt Gminy,  

h) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Suchy Dąb z gminami: Cedry Wielkie, Ostaszewo, 

Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Stegna, Pruszcz Gdański oraz Powiatem Gdańskim w celu 

wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę 

specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczanie 

zagrożeń naturalnych – referuje Wójt Gminy. 

7. Wnioski merytoryczne, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.  

8. Sprawy bieżące Rady Gminy. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy 

                                               /-/ Jan Heś 

 


