
 

 

 

 

OA.0012.1.59.2023                              Stawiguda, 24 stycznia 2023 

OA.0012.3.59.2023 

OA.0012.3.59.2023 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zawiadamiany, że posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Stawiguda odbędzie się 

31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 

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

 

Przewodniczący 
 Komisji Promocji i Rozwoju Gminy 

Michał Rzeszutek 

Przewodniczący 
 Komisji Porządku Publicznego i Turystyki 

Daniel Bruski 

Przewodniczący 
 Komisji Budżetu i Spraw Społecznych 

Grzegorz Bolewski 
 

 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 
KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY 

A.1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

5.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. 
Bartąskiej 

5.2 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy miejscowości Łańsk 

5.3 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy miejscowości Binduga 

5.4 nadania nazwy ulicy „Jakuba” w miejscowości Majdy, gmina Stawiguda 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI 

A.2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

5.5 ustanowienia pomnika przyrody 

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH   

A.3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:  

5.6 przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu 
Bezpieczny MOF 

5.7 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego 
przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych 

5.8 zmieniająca uchwałę nr IV/22/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego Gminy Stawiguda w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023, 
Moduł 1 i 2 

5.9 zmieniająca uchwałę nr IV/21/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 



5.10 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stawiguda nr LVI/498/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2023-2029 

5.11 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2023 rok 

5.12 udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu 
drogi powiatowej 1372N” 

 

B. Sprawy różne. 


