
Susz, 2020.11.27 

RM.0002.19.2020 

 

                                                                                      

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia  

27 listopada 2020 r. zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się  

3 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Suskiego Ośrodka Kultury (parter) 

przy ul. Wybickiego 10. 

 

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; 

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r.; 

3) zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu utrzymania dróg                  

i ulic powiatowych na terenie gminy Susz; 

4) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”; 

5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Susz a Skarbem 

Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Susz; 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo; 

7) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Susz na 

lata 2021-2025; 

8) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Susz; 

9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie Gminy Susz; 

10) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Susz; 



11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce                                     

o bezpieczeństwo uczestników i mieszkańców – sesja odbędzie się bez udziału publiczności                   

i zaproszonych gości. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do oglądania transmisji 

online z obrad.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

          

Stanisław Blonkowski 
 


