
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. z 2022 poz. 559  

ze zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 24 listopada 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 LIV sesji Rady Gminy Stawiguda. 

4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 

4.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stawiguda,  

gmina Stawiguda, przy ul. Warmińskiej i ul. Prostej; 

4.2. Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; 

4.3. zmieniająca uchwałę nr XLV/393/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stawiguda na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XLIX/425/2022 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr L/437/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 maja 

2022 r.; 

4.4. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek edukacyjnych; 

4.5. ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej; 

4.6. określenia stawek podatku od środków transportowych; 

4.7. zmieniająca uchwałę nr XLII/363/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty i ustalania stawki 

opłaty za pojemnik lub worek; 

4.8. określenia stawek podatku od nieruchomości; 

4.9. zmieniająca uchwałę nr XLIII/375/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2022-2029; 

4.10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2022 rok; 

5. Informacja o pracy Wójta i Urzędu.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad LV sesji Rady Gminy Stawiguda. 

 

Przewodniczący Rady 

    /-/ Grzegorz Niski 


