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Zapraszam na posiedzęnie wspólnych komisji Rady Gminy dnia 27
stycznia 202|r. o godzinie 12:00 . miejsce posiedzenia świetlica w Szropach
(budvnek OSP)
Proszę o przybycie!
Porz4dek posiedzenia:
1. otwarcie i stwięrdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wnioski do porz4dku posiedzenia.
3. omówienie propozycji do budzetu Gminy Stary Targ na202Ir-
4. Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Targ
5. Sprzed aiz w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej
numerem ewidencyjnym227 połozonej w obrębie ewidencyjnym Kalwa (K-k
RG)
6. SprzedaŻ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
93lI7, połozonej w obrębie ewidencyjnym Kętki. poszerzenie siedliska (K-k RG)
7. sprzedaŻ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych
nr 115l2 oraz 8512, połozonych w obrębie ewidencyjnym Szropy- poszerzęnię
siedliska (K-k RG)
8 określenie wymagań, jakie powinien spełniaó przedsiębiorca ubiegajęcy się o
uzyskanie zezwo|ęnia na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania
zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości stĄch na terenie gminy
Stary Targ ( regulacja przepisów) (K-k RG)
9. Wprowadzenie korekty zapisu do uchwĄ stawki za odpady komunalne (K-k
RG)
10. Sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia wg stopnia awansu
nauczycieli (Sekretarz Gminy)
11. Informacja o stanie oświaty gminy Stary Trag w roku szkolnym 201912020
(Sekretarz Gminy)
12' Wniosek parafii Rzymskokatolickiej w Dqbrówce Malborskiej na wykonanie
dokumentacji dot. prac konserwatorskich kościoła filialnego w Łozie.
13 Utwor.zęniana terenie Gminy Staly Targ placowki wsparcia dziennego w
formie opiekuńczej - MłodzieŻowy Klub opiekuńczy podnazwą ',Labirynt
odkrywcow'' .w nriejscowościach Szropy, Bukowo, Waplewo Wielkie (K-k

GOPS).
l4. Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar

Przemocy w Gminie Stary Targ na lata 202I - 2023 (K-k GOPS)

L5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej RG na rok 202L



16. Pisma jakie wpŁynęły do Rady Gminy. .

17. Zapytania i wolne wnioski
18. Zakoitczenie posiedzenia komisj i.

ady Gminy

mgr Magd{lena Wasiewicz
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."t""y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z20l9r. poz.506) niniejsze zawiadomienie

stanowi d|a kierowników zakładów pracy podstawę do zwo|nienia Pani/Pana z prrcy w ce|u uczestnictwa w pracach Rady.


