,ą.
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StaryTarg 2018-04-26
Pani/Pan

Na podstawiepostanowień$ ló ust.l StafutuGminy StaryTarg zwofuję na dzień 08 maia
2018r. (ti. wtorek) o eodzinie 14:00 xxXIX zwyczajnąsesjęRady Gminy Stary Targmiejsceobrad świetlicaGoK w Starym Targu.
Proszęo przybycie!
Porzadek obrad:
1. otwarciei stwierdzenieprawomocności
obrad.
2. Wnioskido porządkuobrad.
3. Informacjaz pracy Wójta Gminy StaryTarg
4. Interpelacj
e radnych.
5. Podjęcieuchwałw następujących
sprawach:
a). dokonaniazmianbudzetugminyna rok 2018
b). zmieniającauchwałęw sprawie wyruienia zgody na zbycie przez Gminę Stary Targ
położonych
samodzielnychlokali mieszkalnychi uży'tkowych,
w miejscowości
Szropy 28,
vłaz z gnlntarniptzyna|eŻnyml
'
c)wyra,żeniazgody na zbycie w drodze bezprzetatgowej przez Gminę Stary Targ
nieruchomościgruntowej niezabudowanej,stanowiącej działkę ewidencyjną nr 352,
położonej
w obrębieewidencyjnymŁoza.
d) w sprawie wyraŻeniazgody na zbycie w drodzebezprzetargowejprzez Gminę Stary Targ
nieruchomościgruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr I4712
oraznieruchomościgruntowej, stanowiącejdziałkę ewidencyjną nr 147/3' położzonych
w miejscowości
Nowy Targ
e) w sprawiewyraŻeniazgody na wydzierżawieniena okres 1 roku w trybie bezprzetargowym
. po umowie zavtartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama
_ w drodze kolejnej umowy dzierŻawy,nieruchomości
położonej
na terenie
nieruchomośó
Gminy StaryTarg.
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowymprzez Gminę Stary Targ
gruntowych,stanowiącychdziałkiewidencyjne nr 266/1i nr 266/2'połoŹone
nieruchomości
w obrębieewidencyjnymSzropy.
g) w sprawiewyrużeniazgody na zbycie w trybie przetargowymprzez Gminę StaryTarg
gruntowej,stanowiącejdziałkę ewidencyjnąnr 262, położonąw obrębie
nieruchomości
ewidencyjnymSzropy.
8. Zapytaria i wolnę wnioski
9 . Zakofrczenieobrad sesii.
Rady Gminy
aslewlcz

Podstawaprawna:art.2sust.3ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorządziegminnym(Jednolitytekst:
Dz.U, z 20t3r. poz,594zeZmianami) niniejszezawiadomieniestanowi d|a kierownikÓw zakladów pracy
podstawędo ZwolnieniaPani/Panaz pracy w celu uczestnictwaw pracach Rady.
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StaryTarg2018-04-26
Pani/Pan

Na podstawiepostanowień$ 16 ust.l StatutuGminy StaryTarg zwołuję na dzień 08 maia
2018r. (ti. wtorek) o godzinie 13:00 wspólne komisieRady Gminy- miejsceobrad
świetlicaGoK w Starym Targu.
Proszę o przybycie!
Porzadek obrad:
1. otwarciei stwierdzenieprawomocności.
2. Wnioski do porządkuobrad.
3. Omówienietematówna sesję:
a)' dokonaniazmianbudżetugminyna rok 2018
b). zmieńająca uchwałęw sprawie wyrażeniazgody na zbycie przez Gminę Stary Targ
położonych
w miejscowości
Szropy 28,
samodzielnychlokali mieszkalnychi uży.tkowych,
wraz z gruntamiprzynależnymi.
c)wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezptzetargowej przez Gminę Stary Targ
nieruchomościgruntowej niezabudowanej,stanowiącej działkę ewidencyjną nr 352'
położonej
w obrębieewidencyjnymŁoza.
d) w sprawie wyrażeniazgody na zbycie w drodzebezptzetugowej przez Gminę Stary Targ
nieruchomościgruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14712
oraznieruchomościgruntowej, stanowiącejdziałkę ewidencyjną nr 14713, położonych
w miejscowości
Nowy Targ
e) w sprawiewyraienia zgody na wydzierżawieniena okres i roku w trybie bezprzetargowym
_ po umowie zawartej na czas oznaczoly do 3 lat' której przedmiotem była ta sama
_ w drodze kolejnej umowy dzierŻawy,nieruchomości
położonej
na terenie
nieruchomośó
Gminy StaryTarg.
f) w sprawie wyruŻeniazgody na zbycie w trybie przetargowymprzez Gminę Stary Targ
gruntowych,stanowiącychdziałkiewidencyjnę nr 266/I i nr 266/2'położone
nieruchomości
w obrębieewidencyjnymSzropy.
g) w sprawie wyrtŻeniazgody na zbycie w trybie przetargorympruez Gminę StaryTarg
gruntowej,stanowiącejdziałkę ewidencyjnąnr 262' położonąw obrębie
nieruchomości
ewidencyjnymSzropy.
8. Zap1Ąańai wolne wnioski
posiedzenia.
9 . Zakończenie
ll
Przewodnicz{ąpdy Gminy
II/

mgrMagdaffiasiewicz

Podstawaprawna:art.2sust.3ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorządziegminnym(Jednolitytekst:
Dz.IJ. z 20|3r. poz.594zezmianami) niniejsze zawiadornieniestanowi dla kierowników zakladów pracy
podstawędo zwo|nieniaPani/Panaz pracy w celu uczestnictwaw pracach Rady.

