Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Stegna za 2019 rok”,
który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport
o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Stegna
i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego.
Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
Sesja Rady Gminy Stegna dotycząca powyższych zagadnień zwołana została na dzień
09 czerwca 2020 r. na godz. 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(tryb zdalny).
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą również mieszkańcy. Tryb udziału
mieszkańców w debacie został określony w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym.
Jako miejsce wzięcia udziału w debacie mieszkańców, którzy dokonali zgłoszenia wskazuję się
salę Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, w której znajdować się będzie stanowisko
komputerowe umożliwiające pojedynczy aktywny udział mieszkańców w debacie.
Wzór zgłoszenie udziału w debacie w załączeniu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem,

Wójt Gminy Stegna
Ewa Dąbska

……………………………, dnia …………………
………………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………………...
Adres
…………………………………………..
nr telefonu

Przewodniczący
Rady Gminy Stegna
Na podstawie art. 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zgłaszam swój udział w debacie nad
Raportem o stanie Gminy Stegna za 2019 rok.
W załączeniu wykaz ……… podpisów osób popierających mój udział w debacie.

………………………………
(podpis)

Lista poparcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Stegna
za 2019 rok
…………………………………………………………….
Imię i nazwisko
Lp.
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

podpis

