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Na podstawie postanowień $ 14 ust.1 Statutu Gminy Stary Targ zwołuję na dzięn 28 lutego
f020r. (tj. piątek) o godzinie 13:00 XY zvtyczajn4 sesję Rady Gminy- miejsce obrad
świetlica GoK w Starym Targu.

Proszę o przybycie!
Porządek obrad:

1. otwarcie i stwierdzęnie prawomocności obrad.
f . Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja zpracy Wójta Gminy'
4. interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach sprawie:
a) Zaciągnięcia długoterminowego kredytu napokrybie planowanego deficytu budzętu

or az sptatę zaciągnlęty ch zobow tązń
b) Zmtany Wieloletniej Prognozy Finansowej
c) Przystąpienie do sporządzenta miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska dotyczącychdziałki o ff ew.
20013, gmina Stary Targ.

d) Rozpatrzenia skargi na działanta GoPS Stary Targ.
e) Zmiany regulaminu vtrzymaniaporządku i czystości w Gminie Stary Targ.

0 Uchylenia Uchwały Nr XIl7 1 l20 1 5 Rady Gminy w Starym Targu z dnta 1 3 listopada
20I5r, w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęÓ d|a nauczycieli
wspomagających w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjum' dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Targ.

g) Wyodrębnienia środków na dofinansowanię doskonalenia zawodowego
nauczycieli.

h) określenia Średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stary Targ przyjmowanej ptzy
ustalaniu kosńów dowozu niepełnosprawnych dzięci do placówek oświatowych'

i) Uchylenia uchwały Nr XXII/I6012005 Rady Gminy Stary Trag z dnta 25 lutego
2005r, w sprawie przyznawanta dopłat do dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych, dla ktorych organem
prowadzącym jest Gmina Stary Targ.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
1 , Przyjęcie protokołu zXIY zwyczajnej sesji Rady Gminy Stary Targ.
8. Zapytanta i wolne wnioski.
9. Zakonczenie obrad sesji.

P r zew o dni cz{fufńy G m i ny
tvt

m gr tr,la g*frffiVas i ew icz

Podstawa prawna: art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym (Jedno|ity t €kst: Dz.U. z2019l.. poz.506 ze zm.)
nin iejsze zawiadomienie stanowi d|a k ierowników zak|adów pracy podstawę do zwolnienia Pani/Pana z pracy w ce|u uczestnictwa w
oracach Radv.


