
 

 

 

KOMISJE RADY GMINY  

 

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 odbędzie się 

zdalne posiedzenie Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad. 

 

 

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY   

 

Proponowany porządek obrad: 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie Majdy, gmina Stawiguda położonych przy ulicach Jakuba, Krzysztofa  

i Kamila; 

2. zmiany uchwały nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczącej 

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej  

w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda. 

II. Sprawy różne. 

 

 

 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH  

 

Proponowany porządek obrad: 

I . Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Olsztyn a Gminą Stawiguda na 

przekazanie przez Gminę Stawiguda Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Bartąg do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021; 

2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę  

Świątki zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług 

opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy; 

3.ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda; 

4. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda; 

6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 - 2029; 

7. uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2021 r.; 

8.zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029; 

9. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok. 

II. Sprawy różne. 

 

 


