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Na podstawiepostanowień$ 14 ust.l Statutucminy Stary Targ zlvołuję na dzieli 27 wreęśllia20|9r, (tj
piqtek) o godzinie l3:j0 XI zwyczajn4sesję Rady Grnin.v.miejsceobradślvietlica
CoK w Starym Targtr.
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a) dokonaniaanian budżetuominy Stary Targ.
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c) usialenia szcz'cgÓłort1chzasad ponoszenia odpłatntlści
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s) regulatninulvylagrad;iranianauczycieliszkÓł,dla ktÓrych organemprowadzącymjest Crnina Stary
Targ.
h ) zasad gospcldarowania
stanorviącyrni
nieruchomościarni
własność
Cminy Stary Targi ) wyrażeniazgody na sprzedażrv drodze bezprzetargowej
gruntorve.ioznacz,onejnr
nieruchonrości
w obrgbieewidenoyjnymStaryTarg.
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k) wyrażenia zgody na sprzedaż w lTybie przetargowym nieruchonxrŚci gruntowej' oznaczclrtej
w obrębieewidencyjnymKalwa
llumeremewidencyjnyml13/3 położonej
l) wyrafenia zgody na sprzedaż w drodrc bezprzętargowej części nieruchomości gruntowej
gruntow4 oznaczon4 nr |79, poł,ofonychw obrębie
oznaczone'inr 298 oraz nierttchomość
ewidencyjny.'rn
Bukcxvo
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o) zrnianyrvynagrodzeniaWÓjta cnriny Stary.Iarg.
p) tJsta|eniawysokościdiet dIa soĘsów .
q) Ustalenialvysokościdiet d|a radnych.
r) Aktualizacji uchwałvw sprawie optatza zajęciepasadrogowego'
jest Gmina
s) okreś|eniaprzys|ankórvkclnlurlikacyjnychktÓrych właŚcicielen |ub z-arządzaiącynl
i przewoź"ników
Stary Targ, udcls{ępnion'vnl
dla operatclrt'lrv
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l v c ho Ł l i c k t ó u '
przy drodzeporviatowe.i
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t) Utworzeniaprzystankuautobusowego
6. Odpowiedzi na interpelacjeradnych
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. Przyjęcie protokołuzX zwyc.tajne'isesji Rady Gminy Stary Targ.
8. Zapytaniai wolnę wtioski.
9. Zakończenie obradsesji'
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