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Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

zwołuję XIX sesję Rady Gminy Staroź

konferencyjnej Urzędu Gminy w Staro

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Interpelacje, zapytania, wnioski i o

4. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami

5. Sprawozdanie Wójta z jego działalno

6. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:

a) projektem uchwały Nr 91/XIX/2019 w sprawie 

Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie,

b) projektem uchwały N

Adama Mickiewicza 

c) projektem uchwały Nr 93

Gimnazjum w Staroź

d) projektem uchwały nr 94/XIX/2019 w sprawie  

Gimnazjum im. Zbignie

e) projektem uchwały nr 

czystości i porządku na terenie  Gminy Staro

f) projektem uchwały nr 96

usług w zakresie odbierania odpadów komunalny

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczon

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególno

odbierania odpadów komunalnych od wła

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

g) projektem uchwały nr 97/XIX/2019

Gminy Staroźreby, 

h) projektem uchwały nr 98 
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a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

 Rady Gminy Staroźreby na dzień 12 listopada 2019 roku (wtorek

Staroźrebach. 

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

ści Rady w okresie miedzy sesjami 

Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie między sesjami. 

Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

jektem uchwały Nr 91/XIX/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawo

Twardowskiego w Smardzewie, 

rojektem uchwały Nr 92/XIX/2019  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej i

Adama Mickiewicza w Przeciszewie, 

uchwały Nr 93/XIX/2019  w sprawie  stwierdzenia zakończenia działa

Gimnazjum w Staroźrebach, 

rojektem uchwały nr 94/XIX/2019 w sprawie  stwierdzenia zako

Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, 

rojektem uchwały nr 95/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

ądku na terenie  Gminy Staroźreby, 

rojektem uchwały nr 96/XIX/2019w sprawieszczegółowego sposobu i zakresu 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wła

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególno

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

rojektem uchwały nr 97/XIX/2019w sprawie Zmiany Wieloletniej Progn

 

rojektem uchwały nr 98 /XIX/2019w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

tel. 24-266-30-90 
 

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

 
Staroźreby, 5 listopada 2019 

 

ństwo  

Radni Gminy Staroźreby       

cy Gminy Staroźreby 

a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

wtorek) o godzinie 8.00 w sali 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 

ńczenia działalności 

stwierdzenia zakończenia działalności 

Regulaminu utrzymania 

w sprawieszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

ch od właścicieli nieruchomości i 

 przez właściciela nieruchomości 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 

ci i sposób świadczenia usług 

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

żetowej na 2019 rok, 
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i) projektem uchwały nr 99

nabywania i wykupu

j) projektem uchwały nr 100

przyjmowaną jako podstawa oblicze

k) projektem uchwały nr 101

sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le

gminy na rok 2020, 

l) projektem uchwały nr 102

nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnie

na terenie Gminy Staro

m) projektem uchwały nr 103

środków transportowych i zwolnie

Gminy Staroźreby, 

n) projektem uchwały nr 104

Staroźreby, 

o) projektem uchwały nr 105

stanowisko Sekretarza Gminy Staro

p) projektem uchwały nr 106

września 2019 roku

q) projektem uchwały nr 107 /XIX/2019 

Rodziny na lata 2019

r) projektem uchwały nr 108

Gminy Staroźreby z dnia 11 grudnia 2013 roku

s) projektem uchwały nr 109

Problemów Społecznych na lata 2019 

t) projektem uchwały nr 110/

września 2019 roku,

7. Sprawy różne, wolne wnioski,zapytania publiczno

8. Zamknięcie sesji. 
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rojektem uchwały nr 99 /XIX/2019w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu, 
projektem uchwały nr 100/XIX/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

 jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020,

ktem uchwały nr 101 /XIX/2019w sprawie ustalenia kwoty stanowi

y drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku le

 

rojektem uchwały nr 102 /XIX/2019w sprawieokreślenia wysokoś

ci oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2020 rok obowi

na terenie Gminy Staroźreby, 

rojektem uchwały nr 103 /XIX/2019w sprawie określenia wysokoś

rodków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok obowi

 

rojektem uchwały nr 104 /XIX/2019w sprawie skargi na bezczynnoś

rojektem uchwały nr 105 /XIX/2019w sprawie skargi na rozstrzygnię

stanowisko Sekretarza Gminy Staroźreby, 

rojektem uchwały nr 106 /XIX/2019w sprawie zmiany uchwały nr 76/XVI/2019 z dnia 30 

nia 2019 roku, 

rojektem uchwały nr 107 /XIX/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rodziny na lata 2019-2021, 

rojektem uchwały nr 108 /XIX/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady 

reby z dnia 11 grudnia 2013 roku, 

rojektem uchwały nr 109 /XIX/2019 w sprawie przyjęcia „ Gminnej Strategii Rozwi

Problemów Społecznych na lata 2019 – 2023”, 

rojektem uchwały nr 110/XIX/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 77/XVI/20

nia 2019 roku, 

ne, wolne wnioski,zapytania publiczności. 

Przewodniczący Rady Gminy
 

Łukasz Kinalski

tel. 24-266-30-90 
 

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

/XIX/2019w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

średniej ceny skupu żyta, 

nia podatku rolnego na rok 2020, 

w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej średnią cenę 

y drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 

lenia wysokości stawek podatku od 

 od tego podatku na 2020 rok obowiązujących 

lenia wysokości stawek podatku od 

a 2020 rok obowiązujących na terenie 

skargi na bezczynność Wójt Gminy 

skargi na rozstrzygnięcie konkursu na 

w sprawie zmiany uchwały nr 76/XVI/2019 z dnia 30 

cia Gminnego Programu Wspierania 

w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2013 Rady 

cia „ Gminnej Strategii Rozwiązywania 

zmiany uchwały nr 77/XVI/2019 z dnia 30 

cy Rady Gminy 

Łukasz Kinalski 


