'{adaGminy Stary Targ
StaryTarg 2017-10-31

ul. Główno 2o
8 2 . 4 1 0 S ł o r yT or g

oR.v0001/.../2017
Pani/Pan

Zaptaszamna posiedzeniewspólnychkomisji w dniu' 09 |istopada 2017r.
o eodzinie 12:00 ( ti' czwartek). Miejsce posiedzenia świetlicaGmin-rrego
ośrodka
Kultury w Starym Targu.
Porzadek obrad:
1. otwarciei stwierdzenieprawomocności
posiedzenia.
2. Wnioski do porządkuposiedzenia.
3. omówienie następuj
ących tematów
a) zmianbudżetuGminy StaryTarg na2077t.
b) zaciągnięcia kredytu w rachunku bieiącym na pokrycie deficytu budżetowego
występującego
w roku budŹetowym2018r.
c) ustalenieśredniej
ceny skupużytadla okeśleniapodatkurolnegona 2018r..
d) określenia
stawekpodatkuod nieruchomości
na rok 2018
e) okeśleniadziennychstawekopłatytargowej,terminówpłatności
oraz zasadjej poboru
na2018r..
f) ustaleniastawekpodatkuod środkówtranspońowych.
g) określenia
stawekopłatyod posiadaniapsów, terminówpłatności
w 2018r.
h) ProgramWspółpracyz orguizacjami Pozarządowymi.
i) wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowejjprzez Gminę Stary Targ
gruntowejniezabudowanej,stanowiącejdziałkęewidencyjnąrrr 356 w
nieruchomości
obrębieewidencyjnymŁoza,
j) udzieleniedotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiejw Kalwie w roku 2017 na
praceremontowo-konserwatorskie
Kościoła
w Kalwie.
k) udzieleniepomocy finansowejPowiatowi SŹumskiemuw formie dotacji celowej w
roku 2018 na pokryciekosaów pobytuosób nietrzeŹwych
z Gminy StaryTarg .
4. Zapltania i wolne wnioski.
5. ZakoirczenieDosiedzenia.

Przewodnic

mgr Magdale

Podstawa prawna:art.2s ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Jednolity tekst:
Dz,U, z f016r. poz.446)niniejsze zawiadomieniestanowi dla kierowników zakladów pracy podstawędo
zwolnieniaPani/Panaz pracy w celu uczestnict\rya
rv pracach Rady.
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Na podstawiepostanowień$ 16 ust.l StatutuGminy Stary Targ zwołuję na dzień l0
listopada 2017r.(ti. niatek) na eodzine 13:30xxxlv zwyczajnąsesjęRady Gminy
Stary Targ. Mieisce obrad świetlicaGoK w Starvm Targu
Proszęo prrybycie!
Porzadekobrad:
1. otwarciei stwierdzenieprawomocności
obrad.
2. Wnioski do porządkuobrad.
3. Informacjaz pracy Wójta Gminy StaryTarg.
4. Interpelacje
radnych.
5. Podjęcieuchwałw następujących
sprawach:
a) zmianbudżetuGminy StaryTarg na2017r.
b) zaciągnięciakredytu w rachunku bieżącymna pokrycie deficytu budżetowego
występującego
w roku budżetowym
2018r.
c) ustalenieśredniej
ceny skupużytadla określenia
podatkurolnegona 2018r..
d) określenia
stawekpodatkuod nieruchomości
na rok 2018
e) okeśleniadziennychstawekopłatytargowej,terminówpłatnoŚcioraz zasadjej poboru
na 2018r..
f) ustaleniastawekpodatkuod środkówtransportowych.
g) okeśleniastawekopłatyod posiadaniapsów, terminówpłatności
w 2018r'
h) ProgramWspótpracy z organtzacjarniPozarządowymi.
i) ustaleniawysokościstawek procentowychoptaty adiacenckiej,naliczanej z tl.tutu
wzrostu wartościnieruchomości
w wyniku podziałunieruchomości
oraz w wyniku
budowyurządzeńinfrastruktury
technicznej.
j) wyrazenie zgody na zbycie w drodze bezptzetargowejjprzez Gminę Stary Targ
nieruchomości
gruntowejniezabudowanej,stanowiącejdziałkęewidencyjnąnr 356 w
obrębieewidency1nymŁoza.
k) stwierdzeniaprzeksńałceniadotychczasowejSP im. Feliksa Łoyki w Szropach,w
ośmioletnią
SP im. FeliksaŁoyki w Szropach.
|) stwierdzeniaprzekształcenia
dotychczasowej
SP im' FranciszkaJujki w StarymTargu,
w ośmioletnią
SP im, FranciszkaJujki w StarymTargu.
l) stwierdzeniaprzekształceniadotychczasowejSP im. Rodziny Sierakowskich w
WaplewieWielkim' w ośmioletnią
SP im. Rodziny Sierakowskichw WaplewieWielkim.
m) udzieleniedotacji celowejdla Parafii Rzymskokatolickiejw Kalwie w roku 2017 na
praceremontowo.konserwato}skie
Kościoła
w Kalwie'
n) udzieleniepomocy finansowejPowiatowi Sztumskiemuw formie dotacji celowej w
roku 2018 na pokycie kosŹów pobytuosób nietrzeŹwych
z Gminy StaryTarg .
o)wyra.Źenia
zgodynaprzystąpienie
przezGminęStaryTargdo projektupn.,,Pomorscy
Partnerzy
w e-Rozwoju

ó. odpowiedzina interpelacjeradnych.
7. Przyjęcieprotokołuz XXXIII sesjiRady Gminy.
8. Zapfiania i wolne wnioski
9 . Zakończenteobradsesii.
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