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Zawiadamiam, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

planuje się zwołanie LII sesji Rady Gminy Staroźreby, na dzień 29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 15.00 w  sali 

GOK w Staroźrebach (obecnie GBP).  

 

UWAGA! 

Mając na uwadze rozporządzenia organów państwowych w zakresie ograniczeń związanych z pandemią, 

apeluję do mieszkańców oraz członków Rady Gminy w Staroźrebach wykazujących objawy chorobowe lub 

spadek odporności o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Jednocześnie informuję, że uczestnicy sesji 

są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarno - epidemiologicznych oraz używania 

maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. 

  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, powitanie zgromadzonych, stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie Protokołów z XLVIII, XLIX i L Sesji Rady Gminy. 

4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady w okresie między sesjami. 

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

7. Prezentacja, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał: 

a) Nr 287/LII/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Staroźreby (druk nr 1). 

b) Nr 288/LII/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (druk nr 2). 

c) Nr 289/LII/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania 

(druk nr 3). 

d) Nr 290/LII/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby (druk nr 4). 

e) Nr 291/LII/2021 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Staroźreby na rok 2022 (druk nr 5). 

f) Nr 292/LII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Staroźreby na 2022 rok  (druk nr 6). 

g) Nr 293/LII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok. (druk nr 7). 

h) Nr 294/LII/2021w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej  (druk nr 8). 

i) Nr 295/LII/201 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Staroźrebach (druk nr 9). 
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j) Nr 296/LII/2021 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby z kontroli stanu 

finansowego placówek oświatowych na terenie Gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów 2021 roku 

(druk nr 10). 

k) Nr 297/LII/2021 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Staroźreby oraz stałych Komisji Rady 

Gminy Staroźreby na 2022 rok (druk nr 11). 

8. Zajęcie Stanowiska w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

9. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania publiczności. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 
  
 Łukasz Kinalski 


