
Nowy Duninów,  dnia 6 kwietnia 2016r. 
 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 

j.t.) zawiadamiam, że zwołuję XIII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018,                           

na dzień 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 1000,  w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad; 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami; 

3. Informacja  Wójta Gminy o działalności między sesjami; 

4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami; 

5. Informacja Radnego Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego; 

6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych; 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie za rok 2015. 

8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018” w roku 2015. 

9. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Nowy Duninów; 

10. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów; 

11. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego; 

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Nowy Duninów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015; 

13. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w 2015 r; 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 projekt uchwały nr 1 -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023; 

 projekt uchwały nr 2 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2016 r; 

 projekt uchwały nr 3 - w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2016”; 

 projekt uchwały nr 4 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów; 

 projekt uchwały nr 5 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

niezabudowanej działki, położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów; 

 projekt uchwały nr 6 - uchwała zmieniająca uchwałę Nr 138/XVII/12 Rady Gminy Nowy Duninów   

z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowym Duninowie; 

 projekt uchwały nr 7 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów 

uchwał Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie nadanie statutów sołectwom położonym na terenie 

Gminy Nowy Duninów; 

 



 

 projekt uchwały nr 8 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej działki, położonej w 

miejscowości Lipianki, gminie Nowy Duninów; 

15. Sprawy różne; 

16. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania; 

17. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy; 

18. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy w Nowym Duninowie. 

          

 

  

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Gminy 

Nowy Duninów 

 

        /-/ Andrzej Pietrzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podstawa prawna do zwolnienia z pracy celem umożliwienia uczestnictwa w działalności Rady Gminy 

stanowi art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 j.t.) 


