
 

RADA GMINY  

STAWIGUDA 

 

 

INFORMACJA 

O SESJI RADY GMINY 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję XIV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie                         

się 30 października 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                               

w Stawigudzie przy ul. Leśnej 1 (Budynek  B; I piętro; sala nr 6 Pracownia j. polskiego). 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

II.  Przedstawienie porządku obrad sesji. 

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

IV. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za pierwsze półrocze 2019 roku. 

 

V. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023. 

a) przedstawienie kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023; 

b) głosowanie w wyborach ławników na kadencję 2020-2023; 

c) przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

 

VI. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 

1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

Tomaszkowo i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;  

2. nadania nazw ulic w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda (ul. Czeremchowa, ul. Jodłowa,  

ul. Orzechowa); 

3. nadania nazwy ulicy „Podleśnej” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda. 

4. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego; 

5. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego; 

6. przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020”. 

7. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami  

dla osób bezdomnych albo schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; 

8. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności; 

9. określenia stawek podatku od nieruchomości; 

10. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029; 

11.  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok. 

VII. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy. 

VIII. Sprawy różne. 

IX. Zakończenie obrad  XIV sesji Rady Gminy.   

  

                                                                                                                                                                                                                                                     

Przewodniczący Rady 

             /-/ Grzegorz Kołakowski 

 


