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

powiat płocki, woj. mazowieckie

RG.0002.31.2017

Słubice, dnia 22 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Gminy!

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana do udziału w XXXI Sesji Rady Gminy. Sesja
odbędzie się w dniu l grudnia 2017 roku /piątek/ o godzinie 10
Urzędu Gminy Słubice, przy ul. Płockiej 32.

ofi w sali konferencyjnej

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności miedz) sesyjnej Wójta Gminy za okres od 25 października
2017 r. do 30 listopada 2017 r.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o stanie zdrowia mieszkańców gminy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie

gminy Słubice,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku

rolnego na terenie gminy Słubice na 2018 rok,
d) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku

leśnego na terenie gminy Słubice,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego

podatku,
f) opłaty targowej,
g) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
h) zatwierdzenia wysokości opłat za pobieraną wodę z urządzeń wodociągowych Gminy

Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice,
i) przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice

na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021,
j) zaopiniowania projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa
Wykowska", „Wyspy Zakrzewskie", „Wyspy Białobrzeskie",

k) zmiany uchwały nr XVI/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku,
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży,

1) powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu
okręgowego w Płocku zgłoszonych w wyborach uzupełniających.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.
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