RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XXI sesji online Rady Miejskiej odbędą się
w dniu 02 lipca 2020 roku (środa) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
ZAPRASZAMY

Z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.
Stwierdzenie o przyjęciu protokołu nr XX.2020 z sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia, 06 maja 2020 roku. Protokół do wglądu wyłożony
w Biurze Rady Miejskiej i udostępniony, w programie eSesja.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na rok 2020,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2028,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48Pu i B50KP przy ul.

Mickiewicza w Sztumie,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej

B14MW/UH przy Placu Wolności , w Sztumie,
5) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomościach stanowiących gminny zasób

nieruchomości,
6)
7)
8)

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 59/8, 59/7, 66/2, 69/10, 52/6, 60/12 i 60/14 położonych w obrębie ewidencyjnym
Nowa Wieś, gmina Sztum, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości nr 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Gronajny, gmina Sztum,
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nr 332/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Gościszewo, gmina Sztum, na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 332/12,
zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 293 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum, os. Na Wzgórzu,
zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 658/2 położonej w obrębie ,2 Miasta Sztum, przy ul. Mickiewicza 23,

9)
10)
11) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2020",
12) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2020 roku.
5.
6.

Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.
Zakończenie obrad.

