
RADA GMINY St.UBICE 
ul.Ptocka 32, 09-533 Slubice 

powiat plock I 110101 m::l7.'owlecki.. 
Slubice, 21 wrzesnia 2021 r. 

RG.0002.7.2021 

Szanowni Paiistwo! 
Radni Rady Gminy Siubice! 
Mieszkancy Gminy Siubice! 

Uprzejrnie zapraszarn PaniWJ>an do wziycia udzialu w XXVIII sesji Rady Grniny 
Slubice. Sesja odbydzie siy 28 wrzesn a 2021 roku (wtorek) 0 godzinie 11.00 w sali 
konferencyjnej Urzydu Grniny Slubice, p zy ul. Plockiej 32. 

Proponowany porz~dek obrad: 

1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie porz<!dku obrad. 

3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci rniYdZYSI Yjnej W6jta Grniny za okres od 10 sierpnia 2021 r. 
do 27 wrzesnia 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych, 

5. 	 Przyjycie informacji 0 przebiegu . konania budzetu Grniny Slubice, informacji 0 

ksztahowaniu siy wieloletniej pro~noZY finansowej oraz informacji 0 przebiegu 
wykonania planu finansowego samor(!.dowej instytucji kultury za I p6trocze 2021 r. 

6. 	 Przyjycie informacji 0 stanie realiza 'i zadaiJ. oswiatowych w grninie w roku szkolnyrn 

2020/2021, w tyrn 0 wynikach egzarinu 6srnoklasisty, dzialan podej rnowanych przez 
szkoly nakierowanych na ksztalcenie l uczni6w ze specjalnyrni potrzebami edukacyjnymi 
oraz nadzoru pedagogicznego sprawoyvanego przez kuratora oswiaty. 

7. 	 Podjycie uchwal w sprawie: I 
a) zm~any Wieloletniej Progno~ Fi~ansowe~ Gminy Slubice, 
b) zmIany uchwaly BudzetoweJ Grnihy SlublCe na rok 2021, 

c) trybu prac nad projektem uchwalyl budzetowej, 
d) w sprawie ustalenia doplaty do ta fy za zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie 

Grniny Slubice 
8. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytani 

9. 	 Przyjycie protokolu z XXVII sesji Ra y Grniny. 

10. Sprawy r6me. 
11. Zakonczenie obrad. 

Jednoczesnie stosujlJc si\! do rozporzlJ zen organ6w panstwowych w zakresie wprowadzenia na 

obszarze calego kraju stanu zagrozenia ePider iCZnegO, zwracam si\! do mieszkanc6w, 0 powstrzymanie 
si\! od uczestnictwa w sesji. Nagranie z sesji bJ~zie dost\!pne na stronie Biuletyn u I nformacji Publicznej 
Urz\!du Gminy Siubice, oraz pod adresem: htt s:11 orta!. osiedzenia. I/SLUBICE? 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Slubice 

I-I Slawomir Januszewski 


