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Stary Targ 2021.02.02

Pan/i

Na podstawie postanowień $ 14 ust.l Statutu Gminy Stary Targ zwotuję na
dzien 10 lutego 2O2Ir.r. (tj. środa) o godzinie 13:00 XXII zwyczajnę sesję
Rady Gminy- GOK w Starym Targu

Proszę o przybycie!
Porz4dek obrad:

1. otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porzędku obrad.
3. Informacj a Z pracy Wójta Gminy
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w następujęcych sprawach:

I) Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ
2) Uchwalenia budzetu Gminy Stary Targ na202b.
3) Zmlany do planu zagospodarowania przestrzenrtego miejscowości Nowy

Targ
4) Sprzedazw trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej

numerem ewidencyj nym227 połozonej w obrębie ewidencyjnym Kalwa.
5) SprzedaŻ w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

oznaczonej nr 93lI7, połozonej w obrębie ewidencyjnym Kętki-
poszerzenie siedliska.

6) sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych
oznaazonych nr 1|512 oraz 8512, połozonych w obrębie ewidencyjnym
Szropy- poszerzenie siedliska.

7) okręślenię wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajęcy
się o uzyskanie zezwo\enia na prowadzenie działalności w zakresie
oprózniania zbiorników bezodpĘwowych i transportu nieczystości
staĘch na terenie gminy Stary Targ.

8) Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jezeli

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbięrania odpadow
komunalnych w sposob selektywny.

9) Przyjęcia informacji o stanie reaIizacji zadan oświatowychza rok
szkolny 20191f020.

10) Udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w
Dębrówce Malborskiej dla kościoła filialnego w Łozie.

11) Utworzenia na terenie Gminy Stary Targ placówki wsparcia

dziennego w formie opiekuńczej - Młodzieiowy Klub opiekuńczy pod

nazwą ,,Labirynt odkrywcow'' w miejscowościach Szropy, Bukowo,

Waplewo Wielkie.



12) Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Stary Targ na lata 2021 -2023r.

13) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021- rok
6. Przedstawienie i zatwierdzenie plańów pracy komisji stałych.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych
8. Przyjęcie protokofu z XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ.
9. Zapytartia i wolne wnioski.
10. Zakonczenie obrad sesji.
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Podstawa orawna: art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: DzU. z20|9r. poa50ó ze zm.)
niniejszc zawiadomienie stanowi d|a kierowników zakladów pracy podstawę do zwolnienia Pani/Pana z pracy w celu uczcstnictwN w
pracach Rady.


