RADA MIEJSKA W SZTUMIE
ZAWIADAMIA
Rada Miejska w Sztumie zawiadamia, że obrady XXXI sesji online Rady Miejskiej odbędą się
w dniu 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz. 15:00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.
3. Stwierdzenie o przyjęciu protokołu nr XXX.2020 z sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2021r. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej
i udostępniony w programie eSesja.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum:
1) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020
2) sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie za rok 2020.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zadania pn. „Przebudowa drogi
wewnętrznej w m. Koniecwałd, gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd”,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2021,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021- 2025,
4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Spokojnej w Sztumie,
5) określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących na terenie miasta Sztum,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole,
7) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 280, położonej w obrębie 3 miasta Sztum,
os. Na Wzgórzu,
8) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 285 i 288, położonych
w obrębie 3 miasta Sztum, os. Na Wzgórzu,
9) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości- 383, 384,
392, 381/6 oraz na cz. dz. 386, 388, 389 obręb geodezyjny Nowa Wieś gm. Sztum,
10) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Sztumskiego prawa własności działek nr 163/2 i 163/3 położnych w obrębie Postolin oraz działek nr 251
i 290 położonych w obrębie Nowa Wieś,
11) przejęcia od Powiatu Sztumskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi nr 3169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr
3170G – ul. Żeromskiego w Sztumie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła
integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie
12) pozbawienia kategorii drogi gminnej,
13) wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum,
14) zmiany uchwały XLII.360.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sztum
7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych przez Radnych interpelacjach, zapytaniach, wnioskach i udzielonych odpowiedziach.
8. Zakończenie obrad.

