
 

                                                                                       

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

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm., Dz. U. z 2020 r., poz. 1378) zawiadamiam, że na 

wniosek Burmistrza Susza z dnia 26 lutego 2021 r. zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej                            

w Suszu, która odbędzie się 4 marca 2021 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 XXI sesji Rady Miejskiej. 

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; 

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; 

3) przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Susz na lata 2021-2035; 

4) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Susz; 

5) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 10/99, położona w obrębie 0005 

Bronowo); 

6) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działki nr 39, nr 55, nr 182/9, położone                     

w obrębie  0001 Adamowo); 

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 157/1, położona w obrębie 5 miasta 

Susz); 

8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii; 

9) zasad usytuowania na terenie Gminy Susz miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 

10) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XIX/220/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu); 

11) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XIX/223/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu). 

4. Złożenie informacji przez pracownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Suszu o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień                      

31 grudnia 2020 r. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Susz za 2020 

rok. 

6. Zamknięcie obrad XXII 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 


