
Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  (tj. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 713 ze. zm. ) zwołuję : 

 

XXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

na dzień 20 maja 2021 r. na godz. 10.00, która odbędzie się w sali widowiskowej 

Suskiego Ośrodka Kultury (parter) przy ul. Wybickiego 10. 

 

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.  

 

Porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej. 

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.  

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;  

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; 

3) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym pałacu w Bałoszycach; 

4) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętego Antoniego z 

Padwy w Suszu; 

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w 

obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Koszarowej i ul. Dworcowej oraz w 

rejonie ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej; 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego 

Miasta” w Suszu; 

7) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022; 

8) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 5/14 położona w obrębie 5 miasta 

Susz); 

9) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu niezabudowanego, położonego w 

Bałoszycach, gmina Susz; 

10) określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Susz; 

11)  określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w 

roku 2021; 

12) przyjęcia „Strategii rozwiazywania problemów społecznych w Gminie Susz na lata 

2021-2029”; 

13) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego; 

14) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na 

realizację zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Sprawozdanie z realizacji „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 w 2020 roku”. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Susz za 2020 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu 

za 2020 rok. 

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. 

9. Aktualne pytania. 

10. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Suszu. 


