Zaproszenie
Zapraszam na dzień 25 lutego 2021 roku godz. 13:00 ( hala SCS ) na XXVIII sesję
VIII kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym
porządkiem obrad :
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Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.
Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał
Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.
Zapytania sołtysów.
Przedstawienie informacji:
a) Wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy wraz z
odpowiedzią
b) Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków dla środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku
c) Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby
związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego
c) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Skarszew do podpisania porozumienia
pomiędzy Gminą Skarszewy a Gminą Kolbudy
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Skarszewach na 2021 rok
b) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Skarszewach na 2021 rok
- opinia Komisji Porządku Publicznego
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarszewy
b) w sprawie upoważnienia Burmistrza Skarszew do podpisania listu intencyjnego dotyczącego
podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych dla budowy,
przebudowy i remontów odcinków dróg w ramach wspólnej inicjatywy utworzenia „
Metropolitalnego Pakietu Drogowego w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.
opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt. List otwarty do Prezydenta R.P.,
członków rządu R.P., Posłów, Senatorów, Wójtów i radnych Gmin w Polsce „ Alarm! STOP
zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Skarszewach.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skarszewach
JÓZEF KAMIŃSKI

