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Pani/Pan

Zapraszam na posiedzenie wspolnych komisji w dniu 20 kwietnia202I. (tj. wtorek) na
godzinę 13:00 lr{iejsce posiedzerria świetlica w GoK Stary Targ

Ponądek obrad:
1. otwarcie i stwierdzenie prawomocrrości posiedzenia.
2. Wnioski do porz4dku posiedzenia'
3. omówienie następrrjących tematów:
. Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz sptatę zaciągniętych
zobowiązan. (Skarbn ik)
- Zmian budżetu gminy na202lr.(Skarbnik)
- Zmiany Wielolehiiej Prognozy Finansowej. (Skarbnik)
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 7919 położonej w
obrębie Jordarrki gm. Stary Targ do gminnego zasobu nieruchomości. (K-K RG)
- wyraŻeniazgody na sprzedaŻ w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem
ewidencyjnym 125l1 połoionej w obrębie ewidencyjnym Nowy Targ, gm. Stary Targ. (K.K RG)
- Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości od Krajowego ośrodka
Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Stary Targ (|okale mieszkalne, działki drogoweo infrastruktura
techniczna). (K-K RG)
- Wyrazenie opinii w sprawie dokonania podziału działki nr 26615 położonej w obrębie Szropy i
sprzedaĘ wydzielonej części dziatki w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę
zagospodarowania nieruclromości sąsiedniej tj. działki nr 98/3 stanowiącej własnośó p. Mariusza
Sawińskiego' (K-K RG)
- wyrażenie zgody na Sprzedai w trybie Llstnego nieograniczonęgo przetargu, nieruchomości
zabudowanej budynkiem uzytkovvym' oznaczonej numerem ewidencyjnym 18512 położonej
w obrębie ewidencyjnynr Kątki. (K-K RG)
- Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. (Sekretarz)
- Sprawozdanie z rea|izacji Rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizaejami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie za rok 2020 .(Sekretarz)
- Statut Gmirrnego ośrodka Pomocy Społecznej (K.k GOPS)
4. Petycje jakie wptynęły do Rady Gminy. stanowisko komisjiskarg, wniosków ipetycji.
5. Sprawozdanie z działalności kornisji stałych za I kwartał 2021r, (Przewodniczący komisji)
6. Pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zakonczenie posied zenia.

Podstawa rrrawna:art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Jedno|ity tekst: Dz.U.
z2020r. poz,1|3 ze zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi d|a kierowników zak|adów pracy podstawę do
zwolnienia Pani/Pana z pracy w celu uczestnictwa w pracach Rady.


