RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XVIII sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu
26 lutego 2020 roku (środa) 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.
3. Stwierdzenie o przyjęciu protokołu nr XVII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze
Rady Miejskiej i udostępniony w programie eSesja.
4. Część uroczysta sesji: wręczenia stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego dotyczącej przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2020,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2020- 2028,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina,
4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu,
5) określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i
Gminę Sztum,
6) określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
7) udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
8) udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej,
9) uchylenia uchwały Nr XVII.125.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego na rok 2020 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.
7. Zakończenie obrad.
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