
 
 

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 XIX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie                         

się 20 lutego 2020 r. (czwartek) 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: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2020-2023. 

4.1. Przedstawienie kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023. 

4.2. Głosowanie w uzupełniających wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 

2020-2023. 

4.3. Przedstawienie kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Olsztynie do orzekania w sprawach  

z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. 

4.4. Głosowanie w uzupełniających wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. 

4.5. Przyjęcie projektu Uchwały Nr XIX/153/2020 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

5. Przyjęcie projektów: 

5.1. Uchwała Nr XIX/154/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych, położonych po wschodniej stronie drogi krajowej  

nr S51 oraz terenów mieszkaniowych, położonych przy ul. Wagi, w obrębie Tomaszkowo, gmina 

Stawiguda. 

5.2. Uchwała Nr XIX/155/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Przyrodniczej. 

5.3. Uchwała Nr XIX/156/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Granicznej. 

5.4. Uchwała Nr XIX/157/2020 w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu. 

5.5. Uchwała Nr XIX/158/2020 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną 

komunikacją publiczną, której organizatorem jest Gmina Stawiguda. 

5.6. Uchwała Nr XIX/159/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Stawiguda  

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Stawiguda. 

5.7. Uchwała Nr XIX/160/2020 w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział 

wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF. 

5.8. Uchwała Nr XIX/161/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia  

30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na 

lata 2020 – 2029. 

5.9. Uchwała Nr XIX/162/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady 

             /-/ Grzegorz Kołakowski 


