
RADA GMINY SŁUBICE 
ul.Płocka 32, 09-533 Słubice 

powiat płocki, woj. mazowieckie 

RG.0002.03.2021 

Słubice, 6 kwietnia 2021 r. 

Szanowni Państwo! 
Radni Rady Gminy Słubice! 
Mieszkańcy Gminy Słubice! 

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w X X I V nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy Słubice. Sesja odbędzie się 14 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 11.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Słubice, przy ul. Płockiej 32. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 3 marca 2021 r. 

do 13 kwietnia 2021 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. 
6. Realizacja projektów finansowanych ze środków pozyskiwanych z zewnątrz w roku 2020 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

b) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Słubice na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

c) podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Słubice od osób 
fizycznych gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Słubice, gm. Słubice 
przeznaczonych pod cel użyteczności publicznej drogę dojazdową do istniejącej zabudowy 
siedliskowej oraz gruntów użytkowanych rolniczo 

d) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice 
e) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
9. Przyjęcie protokołu z X X I I I sesji Rady Gminy. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie obrad. 

Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzenia na obszarze 
całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zwracam się do mieszkańców, o powstrzymanie się od 
uczestnictwa w sesji. Nagranie z sesji będzie dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Słubice, oraz pod adresem: https://portal.rJOsiedzenia.pl/SLUBICE?. 

Przewodniczący Rady Gminy Słubice 

/-/ Sławomir Januszewski 

https://portal.rJOsiedzenia.pl/SLUBICE

