RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XIV sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu
24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
ZAPRASZAMY
Z następującym porządkiem obrad :
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.
Stwierdzenie o przyjęciu protokołu nr XIII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 września 2019 roku. Protokół do wglądu wyłożony
w Biurze Rady Miejskiej i udostępniony w programie eSesja.
Część uroczysta sesji- pożegnanie Pana Ryszarda Wirtweina, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z powodu przejścia na emeryturę.
Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2019.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej- przedstawi Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sztum na lata 2019- 2022,
3) zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020”,
4)
przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
5)
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia
w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym osobom bezdomnym, które
ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta i Gminy Sztum,
6) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,
7) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019- 2022,
8) ustalenia Regulaminu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2023,
9)
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie na kadencję w latach 2020-2023.
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Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.

Zakończenie obrad.

