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Na podstawie postanowień $ 14 ust.l Statutu Gminy Stary Targ zwofuję XVIII zwyczajną
sesję Rady Gminy na dzień 08 lipca 2020r. o godzinie 13:30 (tj. środa) GoK w Starym Targu.
Proszę o przybycie!
Porządek obrad:

1. otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2, Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja zpracy Wójta Gminy
4. Interpelacje radnych.
5. . Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budzetu na2020r.
b) odstąlienie od obowiązkuprzetargowego trybuzawarcia umowy dzieriawy rraczas

określony powyzej 3 lat na nieruchomośó lokalowąznajdującą się w miejscowości
Szropy nr 23.

c) Wyrazenie zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej części nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr 50/l, połozonej w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.

d) Wyrazenie zgody nasprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
oznaczonej nr 17314, połozonej w obrębie Kalwa

e) oddanie w użyczente na czas nieokreślony budynków oraz pomieszczeń
uzytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości na rzecz GoK w Starym
Targu

D Wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze przetargl ograniczonego nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr 180, połozonej w obrębie Kalwa.

g) Regulamin utrzymania porządku i czystości Gminy Stary Targ.
h) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usfug w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów na terenie Gminy Stary Targ

i) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opł'at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

j) określenia wzoru deklaracji na odpady komunalne- zmianaprzepisów
k) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach

wsparcia. schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z
usfugami opiekuńczymi.

l) Rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
m) Rozpatrzenie skargi nabezcrynrlośó Wójta Gminy Stary Targ.
n) Rozpatrzenia skargi nabezczynrtośó Wójta Gminy Stary Targ
o) Rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stary Targ.

6. Raport o stanie Gminy Stary Targza rok 2019.
a) przedstawienie,,Raportu o stanie gminy Stary Targ zarok2019"
b) debata
c) podjęcie uchwĄ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Targ wotum zaufania

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za2019r.
a) rozpatrzenre sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzefu

Gminy Stary Targ za20l9 rok.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej
c) opinia Regionalnej Izby obrachuŃowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
d) dyskusja



e) podjęcie uchwĄ w sprawie rozpatrzuia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budzetu za20l9r.

f) podjęcie uchwĄ w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stary Targ z tytufu wykonania
budżetu gniny za20|9r.
8. Przyjęcie protokofu zXYil ntyczajnej sesji Rady Gminy.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
l0.Zapytanta i wolne wnioski.
7 )' . Zakończenie obrad.

Rady Gminy

mgr Mag astewlcz

Podstawa orawna:
Art.25 ust.3 ustawy z dnia E nlarcl |990r. o samorządzie gnl inn1,m (Jcr|no|iry tekst: Dz.U. z20|9r. poz.5M) niniejsze zawiadomienie

stłnowi rI|a kicrorvników złkl lttów pracy portstau.ę ło 
"ńlnienia 

Pani/Pnnrr zpracy w ce|u uczestnictwa w prncach Rrdy.


