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

z 2020 r. poz. 713 ze zm., Dz. U. z 2020r., poz. 1378, Dz. U. z 2021r., poz. 1038)     z w o ł u j ę: 

 

XXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

na dzień 15 lipca 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 XXIV sesji Rady Miejskiej.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; 

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2021 r.; 

3) o zmianie uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso; 

4) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Susz na 

lata 2021-2025; 

5) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

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

Susz); 

6) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

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

Susz); 

7) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 114, położona w obrębie 3 miasta 

Susz, oraz działka nr 179/5 położona w obrębie 3 miasta Susz); 

8) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Susz (działka nr 101/2, położona w obrębie 0001 

Adamowo); 

9) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Susz; 

10) odwołania Skarbnika Gminy Susz; 

11) powołania Skarbnika Gminy Susz; 

4. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 

 

Przewodniczący Rady 

          

Stanisław Blonkowski 

 


