
RADA GMINY                      Suchy Dąb, dn. 19.12.2017 r. 

    SUCHY DĄB 

 

 

INFORMACJA 

 

Dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 8 
30

 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się 

XXXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Suchy Dąb. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Prezentacja i ślubowanie Radnej Gminy Suchy Dąb, wybranej bez głosowania w wyborach uzupeł-

niających w dniu 17 grudnia 2017 r. – wystąpienie A. Matusz Przewod. Gminnej Komisji Wyborczej 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołów XXXV sesji i XXXVI sesji nadzwyczajnej. 

5. Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na terenie Gminy Suchy Dąb – wystąpienie Dyrektora Regio-

nu Północ w firmie Arriva p. Daniela Maciejaka 

6. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:    

a) zmiany Uchwały Nr 0007.XXX.199.2017 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 marca 20 17 r.                     

dotyczącej  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pod     

nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło.                   

Rozbudowa oczyszczalni w Suchym Dębie” – referuje J. Gliniecka Skarbnik 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 J. Gliniecka Skarbnik Gminy, 

d) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność                

pożytku publicznego na 2018 rok – referuje B. Kamińska Wójt Gminy, 

e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchy Dąb – referuje A. Matusz Kierownik referatu 

organizacyjnego i spraw obywatelskich, 

f) upoważnienia Kierownika GOPS w Suchym Dębie do załatwiania indywidualnych spraw                           

z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji                

administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii                   

elektrycznej – referuje M. Dombrowska Kierownik GOPS, 

g) zmieniająca Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania                     

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-

stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych                   

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania – 

referuje M. Dombrowska Kierownik GOPS, 

h) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy – referuje A. Marcinkowska Przewodnicząca 

Komisji rewizyjnej. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy Suchy Dąb na 2018 rok 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

b) wystąpienie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, 

c) dyskusja, 

d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2018 rok – referuje                      

J. Gliniecka Skarbnik Gminy,  

e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027                      

– referuje J. Gliniecka Skarbnik Gminy. 

9. Wnioski merytoryczne, interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi.  

10. Sprawy bieżące Rady Gminy. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy 

                                               /-/ Jan Heś 

 


