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Pani/Pan

Zapraszam na posiedzenie wspolnych komisji Rady Gminy dnia 03 lipca 2020r. o
godzinie 13:00 - miejsce posiedzenia świętlica GoK w Starym Targu.
Proszę o przybycie!
Porz4dek posiedzenia:
l. otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wnioski do porz4dku posiedzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania budzetu Gmina za rok 2019- dyskusja (Skarbnik)
4. Wniosek komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stary Targ, opinia RIo
z Gdańska (p.cy komis'ii Rewizyjnej)
5. Zmrany budzetu grniny na rok 2020 (Skarbnik)
6. WydzierŻawienie byłej świetlicy W Szropach nI 23 dla Kota Gospodyń
Wiej skich(Kierownik RG)
7. SprzedaŻ bezprzetargowa częŚci działki nr 50/1 w obrębie Jurkowice na poszerzenie
siedliska (Kierownik RG)
8. SprzedaŻbezprzetargowa działkl nr 17314 w obrębie Kalwa na poszęrzenie gospodarstwa
(K ie rown ik  RG)
9. oddarrie w uŻyczenie siedziby GoK, świetlic wiejskich i obiektów sportowych (Kierownik
RGF)
10. SprzedaŻ działki nr 180 w obrębie Kalwa do dwóch sęsiednich nieruchomości (Kierownik
RG)
11. Regulamin utrzymanla porządku i czystości Gminy Stary Targ - dostosowanie do zmiany
przepisów(Kierownik RG)
12. Zmiana wysokoŚci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi * Zm:rana przepisów'
(Kierownik RG)
13. Ustalenia termilru, częstotliwości i trybu ulszczania opŁat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi -dostosowanie do przepisow (Kierownik RG)
14. okreŚlenia wzoru deklaracji na odpady komunalne- zmiana przepisów (Kierownik RG)
15. Ustalęnla szczegoł.owych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-
schronisku dla osÓb bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi (Kierownik GoPS)
16' Pisma.iakie wpłynęły do biura Rady Gnriny.
17. Zapytania i wolnę wrrioski
18. Zakoriczenie posiedzenia komisji.

Przęwodnicj

mgr Mag

Podstana Drtu na:
Art .25 ust '3 ustawy Z dnia 8 marca l990r.  o samorządzie gnl innym (Jedno| i ty te l ist:  Dz.L].  z20|9r.  poz.506) nin iejsze zawiadomienie
stanowi d|a k ierowników zakladów pracv podstawę do z lvo|nienia Pani/Pana Z pracy w ce|u uczestnictwa w pracach Rady.


