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Znak sprawy: ROSO.RG.0002.33.2020 
 

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 XXXIII sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 7 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 

w sali GOK w Staroźrebach.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie miedzy sesjami. 

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

7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad: 

a) projektem uchwały Nr 172/XXXIII/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Staroźreby. (druk nr 1) 

b) projektem uchwały Nr 173/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 

31 maja 2020 roku, w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. (druk 

nr 2) 

c) projektem uchwały Nr 174/XXXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Staroźreb 

dotyczącej przystąpienia i objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

obszaru znajdującego się w Staroźrebach, ograniczonego ulicami: Płocką, Szkolną, Sienkiewicza 

oraz Wieczorka.(druk. nr 3) 

d) projektem uchwały Nr 175/XXXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby”. (druk nr 4) 

e) projektem uchwały Nr 176/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Staroźreby ( druk nr 5). 

f) projektem uchwały Nr 177/XXXIII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. ( druk 

nr 6). 

8. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Łukasz Kinalski 


