
RADA GMINY SlUBICE 
u!.Plocka 32 09-533 Slubrce 

powi3t plockl, WOI mazowieckre 

RG.0002.10.2021 

Slubice, 18 listopada 2021 r. 

Szanowni Panstwo! 

Radni Rady Gminy Siubice! 

Soltysi Gminy Siubice! 

Mieszkancy Gminy Siubice! 


Uprzejmie zapraszam Pani<}IPana (10 wzil(cia udzialu w XXXI sesji Rady Gminy 

Slubice. Sesja odbl(dzie sil( 25 listopada 12021 roku (czwartek) 0 godzinie 12.00 w sali 
konferencyjnej Urzl(du Gminy Slubice, prJ ul. Plockiej 32. 

Proponowany porz~dek obrad: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie porz~dku obrad. 

3. 	 Sprawozdanie z dzia!alnosci miYdzyseIYjnej W6jta Gminy za okres od 28 wrzesnia 2021 
r. do dnia 24listopada 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 
5. 	 Informacj a 0 stanie zdrowia mieszkanc ' w. 

6. 	 Podjycie uchwal w sprawie: I 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Fint sowej Gminy Slubice, 
2) zmiany uchwaly Budzetowej Gminr Slubice na rok 2021 . 
3) zmiany Uchwaly Nr XXI. 149.2020 Rady Gminy Slubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjycia Gminnego Pr. gramu Profilaktyki i Rozwi~wania Problem6w 
Alkoholowych oraz Gminnego prof ramu Przeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok, 

4) obnizenia sredniej ceny sprzedaijy drewna przyjmowanej do obliczenia podatku 

lesnego na terenie gminy Slubice, I 
5) okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowi¥uj~cych na terenie 

gminy Slubice, 
6) obnizenia sredniej ceny skupu i:yta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

rolnego na terenie gminy Slubice nh 2022 rok, 
7) okreslenia wysokosci stawek pod a ku od srodk6w transportowych i zwolnien od tego 

podatku, 
8) oplaty targowej, 
9) wyboru metody ustalenia oplatiy za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej oplaty,1 
10) uchwalenia Regulaminu utrzymani:a czystosci i por~dku na terenie Gminy Slubice, 
11) ustalenia wynagrodzenia W 6jta G$ iny, 
12) w sprawie diet oraz zwrotu koszt6yv podr6i:y sluZbowych radnych, 
13) ustalenia diet dla soltys6w 



14) okreslenia wysokosci oplat za korJ stanie z wychowania przedszkolnego uczni6w 
objytych wychowaniem przedszk~lnym do konca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w kt6rym konczq. 0 lat w prowadzonych przez gminy oddzialach 

przedszkolnych w Szkolach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samorzq.dowym 

w Slubicach, 

15) Rocznego Prograrnu Wsp6lpracy Gminy Slubice z organizacjarni pozarzq.dowymi 

oraz podmiotarni wymienionymi \\'j art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pOZytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2d22. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 1 
8. Przyjycie protokolu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

9. Przyjycie protokolu z XXIX nadzwyczaj ej sesji Rady Gminy. 

10. Przyjycie protokolu z XXX nadzwyczaj~ej sesji Rady Gminy. 

11. Sprawy rome: I 
1) wyniki analiz oswiadczen majq.tkowych radnych za 2020 rok, 

2) wyniki analiz oswiadczen majq.tkowych pracownik6w Urzydu Gminy i kierownikow 

jednostek organizacyjnych gminy za 202:0 rok, 

3) wolne wnioski radnych. 

12. Zakonczenie obrad. 

Jednoczesnie stosuj~c si-r do rozporz~dzen organow panstwowych w zakresie 
wprowadzenia na obszarze calego kraju ~tanu zagroienia epidemicznego, zwracam si-r 
do mieszkancow, 0 powstrzymanie si-r od uczestnictwa w sesji. Nagranie z sesji b-rdzie 

I 

dost-rpne na stronie Biuletynu Informacj~ Publicznej Urz-rdu Gminy Siubice, oraz pod 
adresem: htt s:1I ortal. osiedzenia. IJSLlJBICE? 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Siubice 

I-I Slawomir Januszewski 


