RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XXVIII sesji online Rady Miejskiej odbędą się
w dniu 27 stycznia 2021 roku (środa) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.
3. Stwierdzenie o przyjęciu protokołu nr XXVII.2020 z sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 grudnia 2020 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze

Rady Miejskiej i udostępniony w programie eSesja.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności w okresie międzysesyjnym
1) informacja w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień dla mieszkańców miasta i gminy Sztum wymagających pomocy 70+.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021- 2025,
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do WPF- przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
4.

2)

przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2021:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3)
4)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Reja w Sztumie,

5)

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny
zasób nieruchomości - część działki nr 279/220, obręb geodezyjny 2 m. Sztum,
o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2022 roku,
rozpatrzenia petycji,
zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na rok 2021.

6)
7)
8)

6.
7.

wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
projekt uchwały budżetowej – przedstawi Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska,
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały budżetowej– przedstawi Danuta Wiatrowska,
opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu – przedstawi Czesław Oleksiak Przewodniczący Rady,
dyskusja,
przegłosowanie uchwały budżetowej na rok 2021

odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych „A i B” z lokalami
usługowymi, garażami podziemnymi i elementami zagospodarowania terenu części działki nr 234/17 obr. 1 m. Sztum, przy ul. Spokojnej w Sztumie,

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

