
KOMISJE RADY GMINY  
 

Informujemy, że 23 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad. 

 

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY  Przewodniczący Michał Rzeszutek 

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

1.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kryształowej w 
obrębie Jaroty, gmina Stawiguda 

1.2 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy 
Przyrodniczej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda 

1.3 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i 
produkcyjnej położonych przy ul. Pszczelej w obrębach Tomaszkowo i Bartąg, gmina Stawiguda 

1.4 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicach Anny, 
Elżbiety oraz Adama i Ewy w obrębach Majdy i Kręsk, gmina Stawiguda 

1.5 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo jednostka „G” i 
jednostka „H”, gmina Stawiguda 

1.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jaroty, 
gmina Stawiguda, przy ul. Kryształowej i ul. Stawigudzkiej 

1.7 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dorotowo, 
gmina Stawiguda 

 

B. Sprawy różne. 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI  Przewodniczący Daniel Bruski 

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

2.1 zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci zakupu kompostowników przydomowych do 
kompostowania bioodpadów 

2.2 zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na zadania służące ochronie zasobów wodnych 
polegające na zakupie zbiorników na wody opadowe 

 

B. Sprawy różne. 

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH  Przewodniczący Grzegorz Bolewski  

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

3.1 zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie 

3.2 zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

3.3 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

 

B. Sprawy różne. 


