
KOMISJE RADY GMINY  
 

Informujemy, że 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda 

odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad. 

 

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY  Przewodniczący Michał Rzeszutek 

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

4.1 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda 

4.2 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wulpińskiej 

4.3 nadania nazwy ulicy „Ireneusza” w miejscowości Majdy, gmina Stawiguda 

4.4 przyjęcia ,,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 2022” 

 

B. Sprawy różne. 

 

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI  Przewodniczący Daniel Bruski 

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

4.5 zasad i trybu udzielania oraz rozliczania 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 

4.6 zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na zadanie służące 
ochronie zasobów wodnych, polegające na zakupie zbiornika na wody opadowe 

 

B. Sprawy różne. 

 

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH  Przewodniczący Grzegorz Bolewski  

Proponowany porządek obrad: 

A. Omówienie projektów uchwał w sprawie:  

4.7 uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022- 2024” 

4.8 uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2022 – 2026" 

4.9 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej DP 1441N 
Stawiguda - Pluski 



4.10 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych, pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK51 w km 15+630 – etap 
II” 

4.11 zmiany uchwały Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 12 lipca 2021r. Nr XXXVIII/316/2021 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Stawiguda w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4.12 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i 
ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek 

4.13 ustalenia wysokości diet radnych 

4.14 ustalenia wysokości diet sołtysów 

4.15 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stawiguda 

4.16 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 

4.17 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

4.18 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda przekazanej przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, dotyczącej legalności budowy pomostu 

 

B. Sprawy różne. 

 

 

 


