
 

 
 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY   SŁAWNO 
 

Sławno, dnia 23 listopada 2020r. 
 

 

A/a 

 

Nr OP. 0002. 11 .20 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), zwołuję XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy 
Sławno, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 8 30 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 protokołów z poprzednich sesji. 

4. Informacja Wójta z realizacji zadań gospodarczych. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sławno w roku szkolnym 

2019/2020. 

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania  budżetu za I półrocze 2020 r. 

7. Podjęcie uchwał : 

a) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Sławno na lata 2020 – 2029; 

b) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.; 

c) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

d) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na obszarze Gminy Sławno; 

e) uchwała w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sławno; 

f) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

g) uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; 

h) uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy 

Sławno na lata 2014 – 2020”; 



 

i) uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sławno; 

j) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych  na terenie Gminy Sławno; 

k) uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Sławno  

na rok szkolny 2020/2021. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Stanisław Zdulski 

 

 

 

 

 


