OBWIESZCZENIE
Rada Miejska w Starym Sączu podaje do publicznej wiadomości, że na XLVI
Posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2018 roku zostały podjęte uchwały:
1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz przyjętej
Uchwałą Nr XLII/681/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017
roku,
2. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia 2017 roku,
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego,
4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego,
5. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Sądeckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu,
6. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
7. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed sądami
administracyjnymi,
8. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu na trwającą kadencję 2016- 2019,
9. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary
Sącz,
10. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego,
11. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych
oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Prof.
Józefa Tischnera w Starym Sączu w roku szkolnym 2018/2019,
12. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2018,
13. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z kompleksu przyrodniczego „Enklawa
przyrodnicza BOBROWISKO” zrealizowanego w ramach zadania „Ochrona
bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i
udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”,
14. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Stary Sącz,
15. w spawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Starego Sącza,
16. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu socjalnego osobom znajdującym się w
szczególnych okolicznościach,
17. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Starym Sączu,

18. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Barcice”,
19. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „Barcice Dolne”.

Z treścią uchwał można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej lub na stronach internetowych
gminy.
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