
RADA GMINY  

STAWIGUDA 

 

 

INFORMACJA 

O SESJI RADY GMINY 

 

   

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 

zdalnie 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RG. 

4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: 

4.1. uznania petycji za niezasadną; 

4.2. uznania petycji za niezasadną; 

4.3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda; 

4.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina 

Stawiguda, przy ul. Jodłowej; 

4.5.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

Pluski nad jeziorem Pluszne, gmina Stawiguda; 

4.6. nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda; 

4.7. ustanowienia Regulaminu korzystania z pomostów pływających na jeziorze Bartąg, jeziorze 

Wulpińskim i jeziorze Plusznym w Gminie Stawiguda; 

4.8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Stawiguda w roku 2021; 

4.9. przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania 

w ramach projektu Bezpieczny MOF; 

4.10. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu  

w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania 

ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N”; 

4.11. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/236/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020 roku 

w sprawie utworzenia w miejscowości Stawiguda ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” oraz 

ustalenia zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”; 

4.12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez 

Gminę  Dobre Miasto zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu 

usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków 

nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda; 



4.13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez 

Gminę Dywity zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług 

opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru 

nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda; 

4.14. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 

sprzedaży na terenie Gminy Stawiguda i zwrotu części tej opłaty; 

4.15. 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; 

4.16. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Przewodniczący Rady 

      /-/ Grzegorz Niski 


