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™™ Na P^?fWie art- 2° ust 1UStawy zdnia 8 marca 1990 roku ° samorzadzie gminnym (Dz.Uz2020 rpoz. 713) zwoluje XV Sesje Rady Gminy Dzierzgowo znastepujacym porzadkiem obrad-
1. Utwarciesesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.
2. Przyjecie protokolu z XIII i XIV sesji Rady Gminy.
3. Raport o stanie Gminy Dzierzgowo za2019 rok

a) przedstawienie raportu ostanie Gminy Dzierzgowo za 2019 rok,
b) debata nad Raportem ostanie Gminy Dzierzgowo za 2019 rok
c) podjecie uchwaly wsprawie wotum zaufania dla Wqjta Gminy Dzierzgowo.

4. Rozpatrzenie sprawozdania zwykonania budzetu Gminy Dzierzgowo za 2019 rok
a) przedlozenie sprawozdania zwykonania budzetu przez Wqjta Gminy
b) zapoznanie zopinia RIO do sprawozdania zwykonania budzetu Gminy Dzierzgowo za 2019
c) dyskusja

d) podjecie uchwary wsprawie zatwierdzenia sprawozdania flnansowego oraz sprawozdania z
wykonania budzetu za 2019 rok,

e) zlozenie przez Komisje Rewizyjna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi
Gminy Dzierzgowo

f) wysluchanie opinii RIO wWarszawie Zespof wCiechanowie owniosku Komisji Rewizyjnej
g) glosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej wsprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy

Dzierzgowo,

h) podjecie uchwary wsprawie udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania
budzetu za 2019 rok.

5. Podjecie uchwary wsprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze
socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Gminy Dzierzgowo

6. Podjecie uchwaly wsprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa wGminie Dzierzgowo w
roku szkolnym 2020/2021.

7. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
mieszkalnego zdotychczasowym najemca, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc

8. Podjecie uchwary w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy z
dotychczasowym dzierzawca, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc.

9. Podjecie uchwaly wsprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym
zakresie zmiany przepisow prawa miejscowego wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej"

10. Podjecie uchwaly wsprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
11. Sprawozdanie z dziaialnosci Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wDzierzgowie

za rok 2019

12. Ocena zasobow pomocy spolecznej
13. Podjecie uchwaly wsprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo.
14. Podjecie uchwaly wsprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2020 rok
15. Podjede uchwaly wsprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mlawskiemu.
16. Sprawozdanie z dzialalnosci miedzysesyjnej Wqjta Gminy.
17. Interpelacje , wolne wnioski i zapytania.
18. Zamkniecie obrad.

Sesja Rady Gminy odbedzie sie wdniu 25 czerwca 2020 roku ogodz. 900 wsali konferencyjnej
Urzedu Gmin y w Dzierzgowie. -.
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