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Staroźreby, 6 października 2020
Znak sprawy: RO.RG.0002.35.2020
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 XXXV sesję Rady Gminy Staroźreby, na dzień 12 października 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00
w Sali Posiedzeń Rady Gminy, ul. Głowackiego 2 w Staroźrebach.

UWAGA!
Mając na uwadze rozporządzenie organów państwowych w zakresie zagrożenia epidemiologicznego,
apeluję do mieszkańców oraz członków Rady Gminy w Staroźrebach wykazujących objawy chorobowe, spadek
odporności lub osób będących w podeszłym wieku o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Jednocześnie
informuję, że uczestnicy sesji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarno epidemiologicznych jak np. maseczki ochronne zakrywające usta i nos.
Proponowany porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV 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 projektem uchwały / projektem stanowiska:
a)

nr 180/XXXV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby (druk nr 1).

b)

nr 181/XXXV/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok (druk nr 2).

c)

nr 182/XXXV/2020 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Staroźreby pożyczki długoterminowej z budżetu
państwa (druk nr 3).

d)

nr 183/XXXV/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy
Staroźreby (druk nr 4).

e)

nr 184/XXXV/2020 w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Sarzyn, Bylino, Rogowo-Falęcin (druk nr 5).
f)

nr 185/XXXV/2020 w sprawie

przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś (druk nr 6).

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
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nr 186/XXXV/2020 w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Staroźreby (druk nr 7).

h)

nr 187/XXXV/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana
Twardowskiego w Smardzewie (druk nr 8).

i)

nr 188/XXXV/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Przeciszewie (druk nr 9).

j)

nr 189/XXXV/2020 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Staroźreby (druk nr 10).

k)

stanowiska nr 1/XXXV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia
sprzeciwu wobec zapisów ustawy z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 11).

8.

Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności.

9.

Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kinalski
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