Rada GmrnY Stary Targ
u|. Główno 20
8 2 - 4 1 O S t o r YT o r g

oR.vo001/4/2014

StaryTarg 2017-03-24
Pani/Pan

Na podstawiepostanowień$ 16 ust'l StatutuGminy StaryTarg zwołujęna dzień
31 marca 2017r (ti piatek) o godzinie 13:30zwyczajną XXVII sesjęRady Gminy Stary
Targ. MiejsceobradGmimy ośrodekKu1turyw StarymTargu.
Proszę o prrybycie!
Porzadek obrad:
1. otwarcie sesjii stwierdzenieprawomocności
obrad
2. Wnioski do porządkuobrad.
3. Informacjaz bieŻące1pracy
Wójta Gminy StaryTarg.
4. Inteqpeiacje
radnych.
5. Podjęcieuchwałw następujących
sprawach:
a) DokonaniazmianbudżetuGminy StaryTarg na rok 2017.
b) Zaskarżenia
opinii PomorskiegoKuratoraoświatyz dnia 9 marca2017roku
i gimnazjówdo nowego
dotyczącejdostosowania
sieci szkółpodstawowych
wprowadzonego
ustawą
Prawo
oświatowe
na terenie
ustrojuszkolnego,
Gminy StaryTarg.
c) odrzucenie w całościstanowiska zwięków zawodowych dotyczącego
zaopiniowaniaprojektuuchwałyRady Gminy Stary Targ nr XXIV/180/2017
Rady Gminy Stary Targ z dnta 15 lutego 2017r. w sprawie zamiaru
przekształcenia
SzkotyPodstawowejim. Rodziny Sierakowskichw Waplewie
Wielkim.
d) odrzucenia w całościstanowiska zv'liązków zawodowych dotyczącego
zaopiniowaniaprojektuuchwałyRady Gminy Stary Trag nr XIY l|8Il20I7 z
dnia 15 1utego2017r.w sprawieprojektudostosowania
sieci publicznychszkół
podstawowychi gimnazjumw gminieStaryTragdo nowegoustrojuszkolnego.
e) Dostosowaniasieci szkół podstawowychi gimnazjumdo nowego ustroju
szkolnego.
f) Ustaleniaopłatza korzystaniez wychowaniaprzedszkolnegodzieci w wieku
do lat 5 w przedszkolachi oddziałachprzedszkolnychprzy szkołach
podstawowychGminy StaryTarg
g) WyreLżenia
zgody na zbycie w drodzebezprzetargowejprzez Gminę Stary Targ
gfunto\łejzabudowanej,stanowiącejdziałkęewidencyjnąnr
nieruchomości
Nowy Targ.
|4I12,położzonej
w miejscowości
h) Wyrażenia zgody na zamiasę nieruchomościgruntowych położonychw
DąbrówkaMalborskaw gminieStaryTarg'
miejscowości
gruntowychpołożonychw
i) WyrMenia zgody na zamianę nieruchomości
miejscowości
Kątki, w gminieStaryTarg.
j) Wyrażenia zgody na wynajem budyŃu gospodarczego-po byłej stacji
Klecewow gminieStaryTarg,na
w miejscowości
uzdatnianiawody,położonej
okres powyżej3-ch |at oruz wyrażeniazgody na odsĘpienieod obowiązku
przetargo.rr'ego
trybuzawarciaumowynajmu.
przestrzennegoobszaru
k) Uchwaleniamiejscowegoplanu zagospodarowania
zainwestowania
wsi Szroov-Zielonki.

6.
7.
8.
9.

1) odwołaniaradnegoŁukaszaMerchutaz funkcjiczłonkakomisji Rewizyjnej
Rady Gminy.
m) odwołanieradnegoŁukasza Merchutaz członkakomisji rolnictwa"usfug i
przemysłuorazbezpieczeństwa
publicznegoi ochronyprzeciwpożalowej.
n) Sprostowanieomyłkipisarskiejw uchwalenr )Cf.Iv lI80/20|7 Rady Gminy
StaryTarg z dnia 15 lutego2017r. w sprawiezamiaruprzekształcenia
SzkoĘ
Podstawowejim. Rodziny Sierakowskichw Waplewie Wielkim.
o) Sprostowanieomyłkipisarskiejw uchwalenr )oilV/l81/2017 Rady Gminy
StaryTarg z dnia l5 lutego2017r. w sprawieprojektudostosowania
sieci
pub|icznych szkół podstawowychi gimnazjumw gminie SaĘ Targ do
nowegoushoju szkolnego.
p) Uchwa|eniaGminnegoProgramuProfllaktyki i Rozwiqzywania Problemów
Alkoholowych otaz ptzecivtdziałaniunarkomanii na2O77rw StarymTargu.
Przyjęcie protokołówz )C(II , )fiIv, )off i XXVI sesji Rady Gminy.
Odpowiedzina interpelacjeradnych.
Zapy.tania
i wolnewnioski.
Zakoiczenie obrad sesii.
Przewodnicz
mgr MaCd

Podstawaprawna:Art.25 usL3 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządziegninnym (Jednolitytekst:DzU. z 2016r. poz.M6
ze zmianami)niniejszezawiadomienie stanowidla ki€rowników zakładówpracy podstawędo zwolnienia Pani/Pana z pra.y n
cclu uczestnictwaw pracachRady.

