
RADA GMINY STAROŹREBY 
ul. Płocka 18 

09-440 Staroźreby 

  
Biuro Rady Gminy                     radagminy@starozreby.pl                                 tel. 24-266-30-90 
Przewodniczący Rady Gminy  przewodniczacy@starozreby.pl  

Podstawa prawna do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału 
w pracach organów gminy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym  

 
Staroźreby, dnia 13 sierpnia 2020 

 
Znak sprawy:ROSO.RG.0002.32.2020 
 

                                                                                    Szanowni Państwo  
 
 Radni Gminy Staroźreby 
 
 Mieszkańcy Gminy Staroźreby                                                        

 
                                                                                                               

Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

zwołuję na wniosek Wójta Gminy Staroźreby, XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Staroźrebach, na 

dzień 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16.30 w sali GOK Staroźreby. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 167/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby (druk 1). 

b) projektem uchwały Nr 168/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 (druk 2). 

c) projektem uchwały Nr 169/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Staroźreby na rok szkolny 2020/2021 

(druk 3). 

d) projektem uchwały Nr 170/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia           

w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk4). 

4. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

5. Zakończenie sesji. 

 

Mając na uwadze wzrost liczby zachorowań oraz rozporządzenia organów państwowych w zakresie 

zagrożenia epidemiologicznego, apeluję do mieszkańców oraz członków Rady Gminy w Staroźrebach 

wykazujących infekcję, spadek odporności lub osób będących w grupie ryzyka zachorowaniem na 

COVID 19 do  powstrzymania się od uczestnictwa w posiedzeniach rady gminy. 

Jednocześnie informuję, że uczestniczący w spotkaniu są zobowiązani do przestrzegania rygorów 

sanitarno – epidemiologicznych.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  
  Łukasz Kinalski 
 


