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

z 2021 r. poz. 1372 ze. zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) z w o ł u j ę: 
 

XXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

na dzień 16 marca 2022 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 XXVIII 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 2022 r.; 

3) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 

4) zmiany uchwały Nr XXVIII/326/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21.12.2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

5) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki 

sportowe; 

6) 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 2022 rok”; 

7) określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości 

Emilianowo – Róża dotyczących zmiany określenia rodzaju miejscowości 

Emilianowo – Róża (część wsi Emilianowo); 

8) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Susz 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony; 

9) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 10/11, 13/35, 13/24, 13/31, 177/15, 

położone w obrębie 5 miasta Susz); 

10) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 111/6, 176/8, 176/10 , położone w 

obrębie 3 miasta Susz); 

11) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 8 i 111/2 położone w obrębie 5 

miasta Susz); 

12) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działki nr: 117/3, 134/6 położone w obrębie 5 

miasta Susz); 

13) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 265/36 położona w obrębie 1 miasta 

Susz); 



14) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącą własność Gminy Susz (działka nr 18/4 położona w obrębie 4 miasta 

Susz); 

15) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 101/9 położona w obrębie 3 miasta 

Susz); 

16) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 13/1  położona w obrębie 5 miasta 

Susz); 

17) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działki nr 172/10  położona w obrębie 5 miasta 

Susz); 

18) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Susz w 2022 roku; 

19) ustanowienia pomnika przyrody; 

20) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Susz na lata 2022-

2024; 

21) zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Susz; 

22) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych 

Staży Pożarnych Gminy Susz za udział w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu; 

23) zmiany uchwały Nr XXVIII/328/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 

2021 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów 

podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Susz; 

24) zmiany uchwały Nr XXVIII/330/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Suszu; 

25) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok; 

26) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2022 rok; 

27) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu przeprowadzenia kontroli; 

28) skargi na Burmistrza Susza. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za rok 2021. 

6. Aktualne pytania. 

7. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 
 


