
 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. ) z w o ł u j ę: 
 

XXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 
na dzień 21 grudnia 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 XXVII 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) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2021; 
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz;  
5) uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2022 rok; 
6) udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”; 
7) udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów 

przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku                              
dla bezdomnych zwierząt w Iławie; 

8) projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków                      
na terenie Gminy Susz; 

9) 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”; 

10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 

11) 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; 

12) ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Susz. 

5. Aktualne pytania. 
6. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 
Przewodniczący Rady 
          
Stanisław Blonkowski 


