
Dnia 30 czerwca 2012 r. o godz. 14 
00

 w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie 

się XX Sesja VI kadencji Rady Gminy Suchy Dąb. 
 

Proponowany porządek obrad:  

1. Sprawy regulaminowe: 

a)  otwarcie sesji, 

b)  ustalenie kworum,  

c) zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok: 

a) wystąpienie Wójta Gminy, 

b) wystąpienie przewodniczących poszczególnych komisji, 

c) dyskusja, 

d) podjecie uchwały w sprawie absolutorium. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:   

a) zmiany budżetu gminy na rok 2012 - referuje Skarbnik Gminy H. Szarkowska, 

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy - referuje Skarbnik Gminy, 

c) odwołania Skarbnika Gminy Suchy Dąb - referuje Wójt Gminy, 

d) powołania Skarbnika Gminy Suchy Dąb - referuje Wójt Gminy, 

e) zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Osice - referuje Wójt Gminy, 

f)  ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz sposobu ustalania należności 

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych – referuje Przewodnicząca Rady Gminy, 

g) podziału Gminy Suchy Dąb na okręgi wyborcze – referuje Sekretarz Gminy, 

h) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grabiny-Zameczek w Szkołę Podstawową klas 

 I-III z oddziałem przedszkolnym – referuje Wójt Gminy, 

i) zmiany uchwały Nr XIV/104/2004 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 czerwca 2004 r.  

    w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze, zwalniania z opłat i ustalania trybu ich pobierania – referuje Wójt Gminy, 

j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 58/11 – referuje Wójt Gminy, 

k) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 346 – referuje Wójt Gminy,  

l) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Ostrowite – działka geodezyjna nr 86 – referuje Wójt Gminy,   

ł) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Wróblewo – działka geodezyjna nr 42 – referuje Wójt Gminy,  

m) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 

wsi Suchy Dąb – działka geodezyjna nr 93 – referuje Wójt Gminy. 

4. Informacja Wójta o sprawach bieżących. 

5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

7.  Zakończenie sesji. 
 

 

 

 

      

             Przewodnicząca Rady Gminy 

                                        /-/ Krystyna Bucka 

 


