
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   SŁAWNO 
 

Sławno, dnia 23 lutego 2022 r. 
 

Nr OP. 0002.2.22 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), zwołuję XLIII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Sławno, która odbędzie 
się w dniu 2 marca 2022 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie. 

 
PORZĄDEK SESJI: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta z realizacji zadao gospodarczych. 

5. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy za 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwał : 

a) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy      
Sławno na lata 2022 – 2029; 

b) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.; 

c) uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławno i komisji stałych  
na 2022 r. 

d) uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych; 

e) uchwała w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadao z zakresu usuwania  
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno; 

f)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Sławno; 

g) uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Sławno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

h) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sławno; 

i) uchwała w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy; 

j) uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025; 

k) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakooczenie obrad. 

      

       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SŁAWNO 

       Stanisław Zdulski 

 

*) podstawa prawna do zwolnienia od pracy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2021r.  

poz. 1372, poz. 1834). 

 


