Halinów, dnia 12 czerwca 2019 r.

Informacja nt. zgłoszenia do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Halinów za 2018 rok
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506) Burmistrz Halinowa przedstawia Radzie Miejskiej w Halinowie Raport o stanie Gminy Halinów
za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Halinowa w roku poprzednim.
Rada rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Halinów za 2018 rok zabierają głos radni oraz
mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Halinowie zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w
dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,
chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.
Rada nie podjęła uchwały o zwiększeniu liczby mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Halinów, odbędzie się 26
czerwca 2019 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
25 czerwca 2019 r. w godzinach 8.00-16.00 na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów (parter).
Osoby planujące wziąć udział w debacie proszone są o przygotowanie swoich wystąpień również
w formie pisemnej i po zakończeniu wystąpienia przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Halinowie (dokumenty te będą stanowiły załącznik do protokołu z sesji).
Obrady sesji, na której odbędzie się debata, będzie transmitowana i zostanie utrwalona za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej Gminy.
Formularz zgłoszenia do debaty wraz z klauzulą informacyjną dostępny jest na stronie
internetowej: http://bip.halinow.pl/strona-364-za_2018_rok.html oraz w Urzędzie Miejskim
w Halinowie.
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