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

z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Susza z dnia 8 czerwca 2022 r. 

zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Suszu, która odbędzie się 13 czerwca 2022 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 XXX sesji Rady Miejskiej. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz; 

2) zmiany budżetu Gminy Susz na 2022 r; 

3) niedochodzenia należności przypadającej Gminie Susz oraz jej jednostkom organizacyjnym z 

tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  

4) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej Rodziny w Bałoszycach. 

5) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Susz w roku 2022; 

6) zmiany uchwały Nr XXIX/348/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w 

sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Susz w 2022 roku; 

7) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023; 

8) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizacje 

zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Sprawozdanie z realizacji „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 w 2021 roku”. 

5. Złożenie informacji przez Kierownika Referatu Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu 

Miejskiego w Suszu o wydanych przez Burmistrza Susza zarządzeniach dotyczących 

gospodarowania mieniem komunalnym za 2021 rok. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Susz 

 za 2021 r. 

7.  Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Suszu za 2021 rok. 

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok. 

9. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Suszu. 

 

 
 

Przewodniczący Rady 

          

Stanisław Blonkowski 


