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Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o

podsumowanie działalności wójta w

i strategii, uchwał rady gminy i budż

której podejmowana jest uchwała rady gminy w

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejno

przeprowadza się debatę.  

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszka

chciałby zabrać głos, składa do przewodnicz

20 osób. Zgłoszenie składa się najpó

podczas której ma być przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszka

kolejności otrzymania przez przewodnicz

w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o

 

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Staroź

 

Zgłoszenie stanowi zał ącznik do niniejszego zawiadomienia.
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Zawiadomienie 
 

maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

ci wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacj

budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport

chwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o

stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami

 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

 przedstawiany raport ostanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według 

ci otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mog

e rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 

dzie Gminy w Staroźrebach. 

cznik do niniejszego zawiadomienia.  

Przewodniczący Rady Gminy
 

Łukasz Kinalski

                               tel. 24-266-30-90 
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Staro źreby                                                   

stanie gminy. Raport obejmuje 

ci realizację polityk, programów 

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na 

sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

ć głos. Mieszkaniec, który 

cego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 

, na który zwołana została sesja, 

 dopuszczani do głosu według 

ńców mogących zabrać głos 

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 

cy Rady Gminy 

Łukasz Kinalski 


