
Nowy Duninów, dnia 29 maja 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2017r. poz. 1785,
z  późn.  zm.)  zawiadamiam,  że  zwołuję  XXVIII  sesję  Rady  Gminy  Nowy  Duninów w kadencji  2014-2018,
na dzień 15 czerwca 2018r, (piątek) 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. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok, oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok - projekt uchwały nr 1;

 udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok -  projekt uchwały 
nr 2;

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 projekt uchwały nr 3 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2017r;

 projekt uchwały nr 4 - w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w 
sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku;  

 projekt uchwały nr 5 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu; 

1. Zaopiniowanie Uchwały nr 2/II/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25
kwietnia 2018 roku, w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, 

2. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego; 

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Nowy Duninów w roku 2017;

4. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Nowy  Duninów  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego w roku
2017;

5. Sprawy różne;

6. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

7. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy;

8. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

Z poważaniem



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. z 2017r. poz. 1785, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130)


