Rada Miasta Sopotu

Sopot, dnia 27 sierpnia 2010 r.
Szanowni Państwo
……………………………
Radna/Radny Miasta Sopotu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień
3 września 2010 roku o godz. 900 XLI sesję Rady Miasta Sopotu z następującym
porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowo-porządkowe
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
b) zatwierdzenie porządku obrad sesji
c) zatwierdzenie protokółu z obrad poprzedniej sesji
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/10 – ref. Pan
Piotr Płocki.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. utworzenia rachunku dochodów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Sopotu oraz określenia przeznaczenia tych
dochodów ( Druk Nr 533, ref. Pan Piotr Płocki)
3.2. nadania imienia Agnieszki Osieckiej – III Liceum Ogólnokształcącemu w Sopocie,
przy ul. Oskara Kolberga 15 (Druk Nr 532, ref. Pan Piotr Płocki)
3.3. zmian w budżecie miasta Sopotu na 2010 rok (Druk Nr 544, ref. Skarbnik Miasta Pan
Mirosław Goślicki)
3.4. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta
Sopotu lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania
organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z
urzędu (Druk Nr 541, ref. Skarbnik Miasta Pan Mirosław Goślicki)
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3.5. uchylenia Uchwały Nr XL/490/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sopocie przy ulicy
Okrzei (Druk Nr 538, ref. Przewodniczący Rady Miasta Pan Wieczesław
Augustyniak)
3.6. wyrażenia woli zmiany Porozumienia z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącego
wspólnej realizacji z Gminą Miasta Gdańska przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa
układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej” (Druk Nr 540, ref. Pan Michał
Banacki)
3.7. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej ,,Uzdrowisko Sopot” w Sopocie (Druk Nr 537, ref. Pani Iwona
Plewako)
3.8. zatwierdzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej ,,Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią” w
Sopocie (Druk Nr 536, ref. Pani Iwona Plewako),
3.9. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatyw lokalnych (Druk Nr 529, ref. Pani Marzena Piotrowicz)
3.10. określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Druk Nr 530, ref. Pani Marzena
Piotrowicz),
3.11.wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

działającej pod firmą Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa Gdańsk –
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku (Druk Nr
543, ref. P. Marcin Rachwalski)
3.12. ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku (Druk Nr 550, ref. Pani
Anna Jarosz)
3.13. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (Druk Nr 551, ref. Pani Anna Jarosz)
3.14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, położonej w Sopocie przy ulicy Kasztanowej 6 (Druk
Nr 531, ref. Pani Helena Skrzypek)
3.15. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
Sopocie przy ul. Polnej 8-12 / Jana z Kolna 23-25 (Druk Nr 534, ref. Pani Helena
Skrzypek)
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3.16. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
Sopocie przy ul. Al. Niepodległości 606-610 (Druk Nr 535, ref. Pani Helena
Skrzypek)
3.17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy oraz na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Gdańsku przy ul. Gospody 37 oraz w Sopocie przy ul. Łokietka 61 i 63
(Druk Nr 542, ref. Pani Helena Skrzypek)
3.18. zamiany praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w
Sopocie przy ul. Armii Krajowej i Al. Niepodległości (Druk Nr 553, ref. Pani Helena
Skrzypek)
3.19. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic części obszaru ograniczonego ulicami Chopina,
Sobieskiego, Grunwaldzką i Chrobrego w mieście Sopocie (M7-03), (Druk Nr 548,
ref. Pan Krzysztof Hueckel)
3.20. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (M-3/03) rejonu Opery Leśnej, osiedli ,,Przylesie” i ,,Zacisze” w
mieście Sopocie w zakresie karty terenu nr 11 (Druk Nr 549, ref. Pan Krzysztof
Hueckel)
3.21. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic Armii Krajowej, Sikorskiego, 23 Marca i Al. Niepodległości w mieście Sopocie
w zakresie regulacji zawartych w karcie terenu 08 (Druk Nr 545, ref. Pan Krzysztof
Hueckel)
3.22. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Powstańców Warszawy i Morską w mieście
Sopocie w zakresie karty terenu 09 (Druk Nr 546, ref. Pan Krzysztof Hueckel)
3.23. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla ,,Mickiewicza” w mieście Sopocie dla terenów oznaczonych symbolami 05 i
08 (Druk Nr 547, ref. P. Krzysztof Hueckel)
3.24. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centralnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie (C-2/06),
w zakresie kart terenu 02 i 04 (Druk Nr 554, ref. Pan Kazimierz Jeleński)
3.25. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu (Druk Nr 539, ref.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Wieczesław Augustyniak)
3.26. upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu do reprezentowania Rady Miasta Sopotu

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w postępowaniu ze skargi
kasacyjnej Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w sprawie sygnatura akt
II SA/Gd/676/09 z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw w przedmiotowej
sprawie (Druk Nr 552, ref. Przewodniczący Rady Miasta Pan Wieczesław
Augustyniak)

4. Interpelacje i zapytania radnych.
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5. Wolne wnioski.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
dr inż. Wieczesław Augustyniak

Uwaga! Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest
zwolnić radnego od pracy zawodowej celem umożliwienia mu udziału w pracach rady i jej organów.

Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel.: (+48 58) 52 13 672, fax: (+48 58) 551 01 33
www.sopot.pl
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