
RADA GMINY  

STAWIGUDA 

 
 

INFORMACJA 
O SESJI RADY GMINY 

   
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.2022 poz. 559 ze zm.), 

zwołuję LII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie, przy ul. Leśnej 2. 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Stawiguda. 

4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 

4.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda,  

        przy ul. Bartąskiej; 

4.2. nadania nazwy ulicy „Gospodarcza” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda; 

4.3. nadania nazwy ulicy „Jakuba” w miejscowości Majdy, gmina Stawiguda; 

4.4. nadania nazwy ulicy „Kwiatowa” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda; 

4.5. nadania nazwy ulicy „Polna” w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda; 

4.6. nadania nazwy ulicy „Karmelowa” w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda; 

4.7. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny  

 Ośrodek Zdrowia w Stawigudzie; 

4.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie  

 przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu  

 bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej  

 dla Dzieci Niesłyszących wchodzącej w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących  

 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023; 

4.9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie  

 przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu  

 bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Liceum Ogólnokształcącego nr 9  

 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie na rok szkolny 2022/2023; 

4.10. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,  

    którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku    

    realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

    niewymienionych w art. 42 ust.3 Karta Nauczyciela; 

4.11. przejęcia do realizacji od Powiatu Olsztyńskiego zadania własnego Powiatu polegającego na budowie ciągów  

    pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych; 

4.12. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fotowoltaika Gryźliny spółka  

          z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach oraz objęcie przez Gminę Stawiguda udziałów  

          w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci należącego do Gminy  

    Stawiguda udziału wynoszącego ½ części w prawie współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład    

    gminnego zasobu nieruchomości; 

4.13. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/375/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia  

    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2022 – 2029; 



4.14. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2022 rok; 

4.15. zmiany Uchwały nr XLVIII/418/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia  

    pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych, pn. „Przebudowa  

    drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 – etap I”. 

5. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy Stawiguda. 

 

 

Przewodniczący Rady 

    /-/ Grzegorz Niski 


