
 

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 10 września 2021 r. zwołuję:  

 

XXVI sesję Rady Miejskiej  w Suszu, która odbędzie się 16 września 2021 r. o godz. 10.00 

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. 

Poniżej przedstawiam porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z XXV 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) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 

4) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i 

zagospodarowania tych odpadów; 

5) zmiany uchwały Nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 03 grudnia 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Susz a Skarbem Państwa – 

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Susz; 

6) zmiany uchwały Nr XXV/276/2021 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Susz; 

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Susz (działka nr 103, nr 104/5, nr 110/6 położone w obrębie 3 miasta Susz); 

8) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Susz (działka nr 88/10 położona w obrębie 5 miasta Susz); 

9) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Susz (działka nr 8  położona w obrębie 5 miasta Susz, nr 111/2 położona w 

obrębie 5 miasta Susz); 

10) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Susz (działka nr 101/9, nr 103, nr 104/5, nr 105/9 położone w obrębie 3 miasta 

Susz); 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 25/7 położona w obrębie 1 miasta Susz, nr 71 

położona w obrębie 2 miasta Susz ...); 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Susz (działka nr 181 położona w obrębie 5 miasta Susz, nr 88/6 

położona w obrębie 5 miasta Susz …); 

13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości 

stanowiących własność lub współwłasność Gminy Susz (działka nr 198 położona w obrębie 05 

Bronowo gm. Susz, nr 3/2 położona w obrębie 21 Karolewo gm. Susz ...); 

14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatny dostęp do nieruchomości 

stanowiących własność lub współwłasność Gminy Susz (działka nr 155/23, 155/25, 155/6 

położonych w obrębie 1 miasta Susz …). 

5. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

          

Stanisław Blonkowski 


