
]l\'FORMACJA 

o zasadach zglaszania si~ mieszkancow do udzialu w debacie nad raportem 0 

stanie gminy za 2018 rok. 

1. 	 W6jt Gminy zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) co roku do dnia 31 maja przedstawia 
Radzie Gminy raport 0 stanie gminy. 
Sesja, na ktorej bctdzie przedstawiony raport odbctdzie sict w dniu 
30 maja 2019 r. 0 godz.l0-tej , w Sali konferencyjnej Urzftdu Gminy Wieczfnia 
Koscielna. 

Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na kt6rej podejmowanajest uchwala Rady 

Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium W6jtowi Gminy (tzw. 

Sesja absolutoryjna). 

Nad przedstawionym raportem 0 stanie gminy przeprowadza siy debaty. 


3. 	 W debacie nad raportem 0 stanie gminy, mieszkancy mog'l zabierac gros. Mieszkaniec, 
kt6ry chciarby zabrac glos w debacie sklada do Przewodnicz'lcego Rady Gminy 
pisemne zgloszenie, poparte podpisami co najmniej 20 os6b (w gminie do 20 000 
mieszkanc6w). 
Zgloszenie mieszfaitc6w do udzialu w debacie sklada siy najp6Zniej 
w dniu poprzedzaj'lcym dzien, na kt6ry zwolana zostala sesja, podczas kt6rej ma byc 
przedstawiany raport 0 stanie gminy. 
Dzien ten przypada na 29 maja 2019 r. 
Zgloszenia przyjmowane S'l w biurze Rady Gminy Wieczfnia Koscielna 
(pok6j nr 15) w godzinach pracy Urzydu Gminy tj. od godz. 8.00 do 
godz. 16.00. 
W zgloszeniu powinno siy znaldc imiy i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkanca 
zamierzaj'lcego wzi'lC udzial w debacie oraz co najmniej 20 podpis6w os6b 
udzielaj'lcych poparcia - wz6r zgloszenia stanowl za1'lcznik do niniejszej informacji. 
Mieszkancy S'l dopuszezani do glosu wedlug kolejnosci otrzymania przez 
Przewodnicz'lcego Rady Gruiny zgloszenia. Liczba mieszkanc6w mog'lcych zabrac 
glos w debacie wynosi 15, chyba ze Rada Gminy postanowi 0 zwiykszeniu tej liczby. 
Zgloszenia mieszkanc6w dokonane po dniu 29 maja 2019 r. nie byd'l rozpatrywane. 
Brak udzialu mieszkaitc6w w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego 
procedowania nad raportem. 

4. 	 Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgloszenia mieszkaitca w debacie zamiesz~zona 
zostanie na stronie ~\y'N,1dg'Ni.~q:flljCl:,pjJ?gminCl:,JlL menu przedmiotowe "Raport 
o stanie gminy", stronie internetowej gminy: 'N'~:.~!ec:(:fniakosci~lIl':lJ:Jl oraz w spos6b 
zwyczajowo przyjyty, tj. na tablicy ogloszen w budynku Urzydu Gminy Wieczfhia 
Koscielna. 


