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Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

zwołuję XVI sesję Rady Gminy Staro

9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i o

5. Sprawozdanie z działalności mi

6. Sprawozdanie z działalności mi

7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:

a) projektem uchwały Nr 74/XVI/2019 w sprawie uchwalenia Program

Naprawczego Gminy Staro

b) projektem uchwały Nr 75/XVI

Staroźreby z dnia 29 marca 2019 r.;

c) projektem uchwały Nr 76/XVI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin

Staroźreby; 

d) projektem uchwały Nr 77/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały bud

e) projektem uchwały Nr 78/XVI/2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu; 

f) projektem uchwały Nr 79/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały

Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r.;

g) projektem uchwały Nr 80/XVI/2019 w sprawie wst

komunikacyjnych w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Staro

h) projektem uchwały Nr 81/XVI/2019 w sp

przestrzennego dla terenów w miejscowo

i) projektem uchwały Nr 82/XVI/2019 w sprawie uznania 2 sztuk drzew jako pomniki przyrody;

j) projektem uchwały Nr 83/XVI/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego O

Społecznej w Staroźrebach;
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a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

 Rady Gminy Staroźreby, na dzień 30 września 2019 roku (poniedziałek

du Gminy w Staroźrebach. 

Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 

XIII i XIV sesji. 

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

ści międzysesyjnej Rady Gminy. 

ści międzysesyjnej Wójta Gminy. 

i głosowanie nad: 

m uchwały Nr 74/XVI/2019 w sprawie uchwalenia Program

Naprawczego Gminy Staroźreby; 

projektem uchwały Nr 75/XVI/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/VIII/2019 Rady Gminy 

reby z dnia 29 marca 2019 r.; 

projektem uchwały Nr 76/XVI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin

projektem uchwały Nr 77/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

projektem uchwały Nr 78/XVI/2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

projektem uchwały Nr 79/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 62/XII/2019 Rady Gminy 

reby z dnia 28 czerwca 2019 r.; 

projektem uchwały Nr 80/XVI/2019 w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Staroźreby;

projektem uchwały Nr 81/XVI/2019 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w miejscowości Rostkowo; 

projektem uchwały Nr 82/XVI/2019 w sprawie uznania 2 sztuk drzew jako pomniki przyrody;

projektem uchwały Nr 83/XVI/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego O

źrebach; 

rg@starozreby.pl                                   tel. 24-266-30-90 
 

liwienia mu brania udziału 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym  

 
Staroźreby, 20 września 2019 

 

ństwo  
Radni Gminy Staro źreby                                                        

                                                                                                              
1990 r. o samorządzie gminnym  

(poniedziałek ) o godzinie 

m uchwały Nr 74/XVI/2019 w sprawie uchwalenia Programu Postępowania 

wie uchylenia uchwały Nr 40/VIII/2019 Rady Gminy 

projektem uchwały Nr 76/XVI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

etowej na 2019 r. 

projektem uchwały Nr 78/XVI/2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

Nr 62/XII/2019 Rady Gminy 

pnej lokalizacji nowych przystanków 

źreby; 

rawie Miejscowego planu zagospodarowania 

projektem uchwały Nr 82/XVI/2019 w sprawie uznania 2 sztuk drzew jako pomniki przyrody; 

projektem uchwały Nr 83/XVI/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
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k) projektem uchwały Nr 84/XVI/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staro

l) projektem uchwały Nr 85/XVI/2019 w sprawie wybor

Rejonowym w Płocku –

8. Sprawy różne, wolne wnioski,

9. Zakończenie sesji. 
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projektem uchwały Nr 84/XVI/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staro

Nr 85/XVI/2019 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w S

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencj

ne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

Przewodniczący Rady Gminy
 

Łukasz Kinalski

rg@starozreby.pl                                   tel. 24-266-30-90 
 

liwienia mu brania udziału 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym  

projektem uchwały Nr 84/XVI/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby; 

ławnika do orzekania w Sądzie 

 Społecznych na kadencję 2020 – 2023. 

cy Rady Gminy 

Łukasz Kinalski 


