RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XXII sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 29 lipca 2020
roku (środa) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Ze względu na pandemię koronawirusa należy zachować środki ostrożności. Podczas obrad należy mieć zakryty
nos i usta maseczką lub przyłbicą.
____________________________________________________________________________________________________________________
Z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku
Stwierdzenie o przyjęciu Protokołu Nr XXI.2020 z dnia 02 lipca 2020 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz udostępniony
w programie eSesja.
Raport o stanie Miasta i Gminy Sztum za rok 2019:
1) debata nad Raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

5.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019:
a)
b)
c)
d)
e)

2)

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2019:
a)
b)
c)
d)

7.
8.

uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum,
uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie,
dyskusja,
przegłosowanie uchwały absolutoryjnej,

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Sztumie,
zmian w budżecie gminy na rok 2020,
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Sztum, w roku szkolnym 2020/2021,
zatwierdzenia planu Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2020 roku,
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2019.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.
Zakończenie obrad.
3)
4)
5)
6)
7)

6.

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania (..),
uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2019,
opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019
dyskusja,
przegłosowanie uchwały.

