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Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu u
w pracach organów gminy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorz
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Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Staro

15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII; XXI

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i o

5. Sprawozdanie z działalności r

6. Sprawozdanie wójta z jego działalno

7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad:

a) projektem uchwały nr 130/XXVI/2020 w sprawie 

Gminę  Staroźreby uchwały Zgromadzenia 

i z dnia 3 września 2019 roku za bezzasadn

b) projektem uchwały nr 131/XXVI/2020 

z dnia  28 listopada 2019 roku dotycz

c) projektem uchwały nr 132/XXVI/2020 

pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urz

z ograniczoną odpowiedzialno

8. Sprawy różne, wolne wnioski,zapytania publiczno

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

RADA GMINY STAROŹREBY 

reby 
 

Biuro Rady Gminy                     radagminy@starozreby.pl 
cy Rady Gminy  przewodniczacy@starozreby.pl 

prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału 
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorz

Staro

.2020  

Szanowni Pa ństwo 

Radni Gminy Staro źreby

Mieszkańcy Gminy Staro

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

 Rady Gminy Staroźreby, na dzień 24 lutego 2020 roku ( poniedziałek

du Gminy w Staroźrebach. 

XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Gminy. 

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

ści rady w okresie miedzy sesjami. 

ójta z jego działalności w okresie między sesjami. 

Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

projektem uchwały nr 130/XXVI/2020 w sprawie uznania skargi na niezrealizowanie przez 

reby uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego 

19 roku za bezzasadną (druk nr 1). 

projektem uchwały nr 131/XXVI/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor 

dnia  28 listopada 2019 roku dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 

projektem uchwały nr 132/XXVI/2020 w sprawie likwidacji samorządowej jednostki bud

 Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach w celu utworzenia spółki 

 odpowiedzialnością (druk nr 3). 

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  

 
Staroźreby, 18 lutego 2020 

 

reby  

Gminy Staro źreby  

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

poniedziałek ) o godzinie 

uznania skargi na niezrealizowanie przez 

zku Gmin Regionu Płockiego nr 24/V/2019  

petycji adwokat Renaty Sutor 

cej zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr 2). 

dowej jednostki budżetowej 

rebach w celu utworzenia spółki 

cy Rady Gminy 

Łukasz Kinalski 


