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Zapraszam Panią/Pana na sesję Rady Gminy Sulików, która odbędzie 
30 grudnia 2020 r. o godz. 
w Sulikowie. 
PPoorrzząąddeekk  sseessjjii  pprrzzeeddssttaawwiiaa  ssiięę  nnaass

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
7. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 202
7.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
7.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrac
7.3 odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
7.4 przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
7.5 przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżeto
7.6 dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami 

i poprawkami, 
7.7 głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami,
7.8 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając p

poprawki,  
8. Podjęcie uchwał: 
8.1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 202
8.2 w sprawie zatwierdzenia planów pracy kom
8.3  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
8.4 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Uzależnień, 
8.5  w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi

uprawnionymi podmiotami w 2021 
8.6 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

8.7  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
8.8 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 20
8.9 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
8.10 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania śc
8.11 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności

użytkowym oraz nabycie udziałów w
9. Interpelacje i zapytania radnych.

    10. Zapytania sołtysów. 
    11. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
    12. Sprawy różne i informacje. 
    13. Zamknięcie sesji. 
 
                              
     

     
 

Sprawę prowadzi 
Małgorzata Skórka 
Inspektor ds. promocji gminy  
tel. +48 75 77 87 290  
e-mail: malgorzata.skorka@sulikow.pl  

 

Pana na sesję Rady Gminy Sulików, która odbędzie 
 1300 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 

ssttęęppuujjąąccoo::  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
rzyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji. 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2021: 
przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji,
przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżeto
dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami 

głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami i poprawkami, 
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniając przyjęte autopoprawki i 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 202
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami w 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy 
Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2020 rok.  
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w budynku mieszkalno

nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej. 
Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na pytania i wnioski. 
 

              Z poważaniem
     

/-/ Przewodniczący Rady 
                  Bogusław Świątek 

URZĄD GMINY SULIKÓW
ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

tel. +48 75 77 87 288, 289
e-mail: ug@sulikow.

http://www.sulikow.pl, http:/

     Sulików, dnia

 
Pani/Pan 
 
…………………………………………………

 

Pana na sesję Rady Gminy Sulików, która odbędzie się w dniu  
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików. 

hunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej, 
przedstawienie stanowiska Wójta Gminy Sulików w sprawie opinii Komisji, 
przedstawienie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej, 
dyskusja nad projektem budżetu i nad wniesionymi autopoprawkami  

rzyjęte autopoprawki i 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2021, 
isji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2021, 

 Sulików na rok 2021, 
 Problemów 

w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi 

wypłacanego z budżetu Gminy 
Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. 
w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 

ieków na terenie Gminy Sulików. 
w budynku mieszkalno-

Z poważaniem 

/ Przewodniczący Rady  
Bogusław Świątek  

GMINY SULIKÓW 
975 Sulików 

tel. +48 75 77 87 288, 289 
ug@sulikow.pl 

http://www.sulikow.pl, http://bip.sulikow.pl 

Sulików, dnia 22 grudnia 2020 r. 

………………………………………………… 


