
Sztutowo, dnia 2021.02.17 
KG.0002.25.2021 

 

OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym( tekst jednolity Dz.U z 2020r., poz. 713 ze zmianami ) oraz art.15 zzx ust.1 
ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz.U. z 2020r., poz.568 ze zmianami)  zwołuję  :  

 
XXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO 
na dzień 24 luty 2021r na godz.10.00 
która odbędzie się w trybie zdalnym. 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Odczytanie  porządku obrad. 
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji z dnia 22 grudnia 2020r oraz z dnia 27 

stycznia 2021r. 
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytanie, wniosek) 
5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok w Gminie Sztutowo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy 
Sztutowo na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem  Gusiew 
(Rosja) oraz organizacjami publicznymi i pozarządowymi obwodu kaliningradzkiego 
(Rosja). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat 
części nieruchomości gruntowej  - działki nr 2/6 obręb Sztutowo oraz na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Kąty Rybackie, 
Kobyla Kępa, Łaszka,  Sztutowo, Groszkowo.  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo 

na lata 2021-2024. 
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami. 
13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy  

sesjami. 
14. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
       dr Marcin Owsiński  


