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

powiat płocki, woj. mazowieckie 

RG.0002.8.2020 

Słubice, 23 listopada 2020 r. 

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

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w X X nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy Słubice. Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 11.30 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 28 października 

2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja o stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie. 
6. Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020, 
2. zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
3. zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. 

5. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku 
leśnego na terenie gminy Słubice. 

6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Słubice. 

7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na terenie gminy Słubice na 2021 rok. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
9. Przyjęcie protokołu z X V I I I sesji Rady Gminy. 
10. Przyjęcie protokołu z X I X nadzwyczaj hej sesji Rady Gminy. 
11. Sprawy różne: 

1. wyniki analiz oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok, 
2. wyniki analiz oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok, 



3. wolne wnioski radnych. 
12. 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.posiedzenia.pl/SLUBICE?. 

Przewodniczący Rady Gminy Słubice 

/-/ Sławomir Januszewski 

https://portal.posiedzenia.pl/SLUBICE

