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Na podstawiepostanowień$ 16 ust.l Statutucminy StaryTargzwołuję na dzień 30 czerwca2017r.
(ti. oiatek) o qodzinie 13:00XXX| zwyczajną sesjęRady Gminy stary Targ. miejsceobrad świetlica
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ff 515.

2. Zmian w budżeciegminy na 20l7r.
3. PrzysĘpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesFzennego obszaru
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5. wyrażeniawoli przystąpieniado realizacji zadaniainwestycyjnegopt. ,,Budowachodnikaw pasie
drogowymdrogi powiatowejNr 3128G ŻuławkaSztumska.Tropy sztumskie w miejscowoŚciTropy
sztumskiena odciŃu pomiędzydrogąwojewódzkąnr 5l5 i granicąrlziałkinr 5915oraz udzielenia
pomocyfinansowejPowiatowiSztumskiemuw jego wykonaniu.
6' Przyjęcia ,'Programuopieki nad zwierzętamibezdomnymioraz zapobieganiabezdomnościzwierz4t na
terenieGminy StaryTarg w 2017roku"
7. Zmianyw statucieGminnejBibliotekiPublicmejw StarymTargu
gminy za rok 20l6 (Wnioseki
8. Absolutoriumdla WÓjta Gminy StaryTargz wykonaniabudżetu
dla wÓjta Gminy StaryTaIgz
w
sprawie
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Rady
Gminy
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wykonania budżetuzarok20|6 oraz opinia RIo z cdanska)
9. Przyananie Pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych lub u4tkowych stanowiących w
będących własnościąGminy stary Targ' na rzecz ich
całościprzedmiot najmu lub dzierż^v,ty,
najemcÓwlub dzieżawców'
l0. Skargina działaniaWÓjta Gminy StaryTarg'
Rady Gminy StaryTaIg'
Przewodniczącej
l l. Skargi na działalność
12. Skargina działaniaWójta Gminy StaryTarg.
ó. odpowiedzina interp€ l acje radnych.
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8. Zapytania
9 . zakończeni€ obradsesji.

u!tJ usttwy z dnit E mlrcr l990r. o 3rmorżłd2iegmi[nym (J.dno|ity .Glrt DzU. , m|3.. pof394z.
!ad!!!!!.gE!!rt.25
'.wiłdomicnie ltsnorvi d|. kicrowników zlkltdów prrcy podltrwę do zwo|nlcll. PrlVPtn| z prtcy w..Iu
ńr"*.iiiioi.j.""
uczastnlctwrw pracrch RadY.

