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Szanowni Państwo  

Radni Gminy Staroźreby       

Mieszkańcy Gminy Staroźreby                                                   

 
                                                                                                               

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

zwołuję XXV sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 

14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami. 

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie rocznym – za 2019 rok. 

7. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie między sesjami. 

8. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 123/XXV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Staroźreby. (druk nr 1)  

b) projektem uchwały Nr 124/XXV/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 117/XXII/2019 

(druk nr 2) 

c) projektem uchwały Nr 125/XXV/2020 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Staroźreby pożyczki 

długoterminowej z budżetu państwa.(druk nr 3) 

d) projektem uchwały Nr 126/XXV/2020 w sprawie planów wykorzystania mienia Szkoły 

Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie w związku z zamiarem jej 

likwidacji. (druk nr 4) 

e) projektem uchwały Nr 127/XXV/2020 w sprawie planów wykorzystania mienia Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie w związku z zamiarem jej likwidacji. (druk 

nr 5) 

f) projektem uchwały Nr 128/XXV/2020 w sprawie uznania skargi na rozpoznanie przez Wójta 

Gminy Staroźreby  wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej za bezzasadną.(druk nr 6) 

g) Projektem uchwały Nr 129/XXV/2020 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy na 2020 rok. (druk nr 7) 

9. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

10. Zamknięcie sesji. 

          

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Łukasz Kinalski 


