Sprawozdanie
z pracy Prezydent Miasta Stargard
za okres od dnia 19 grudnia 2017 roku do dni 26 lutego 2018 roku

Wydano 68 zarządzeń, zatwierdzono 32 wnioski. 4 wykazy nieruchomości, 11 protokołów
ora 1 ogłoszenie.

Wydane zarządzenia dotyczyły:
1) niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej (nr 486/2017),
2) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi gminnej ulicy Aleja Żołnierza w
Stargardzie (nr 487/2017),
3) powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (nr 488/2017),
4) zatwierdzenia list osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych docelowych i
socjalnych pozyskiwanych przez Miasto do zasiedlenia w 2018 roku (nr 489/2017),
5) upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw (nr 490/2017,
nr 491/2017),
6) zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2017 (nr
492/2017),
7) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego
w Stargardzie (nr 493/2017),
8) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych
będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej (nr 494/2017),
9) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury Audytu Wewnętrznego w
Urzędzie Miejskim w Stargardzie (nr 495/2017),
10) wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli
Urzędu Miejskiego w Stargardzie (nr 496/2017),
11) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli
miejskich, szkół i placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez GminęMiasto Stargard na rok szkolny 2017/2018 (nr 497/2017),
12) zmiany w budżecie miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetu miasta na 2017 rok (nr 498/2017),
13) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Stargard w latach 2018-2020 (nr
502/2017),
14) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Miasto Stargard
w latach 2018-2020 (nr 503/2017),

15) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
z wolnej ręki na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego
pozostającego we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Stargardu w 2018
roku (nr 504/2017),
16) powołania Komitetu Rewitalizacji ds. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Miasto Stargard na lata 2016-2026” (nr 506/2017),
17) zmieniające Zarządzenie nr 344/2016 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22 grudnia
2016 roku w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. „Planty
stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego,
Popiela i Jagiellońskim” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016 (nr 2/2018),
18) ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok (nr
3/2018),
19) upoważnienia na 2018 rok kierowników innych jednostek organizacyjnych miasta do
zaciągania zobowiązań (nr 4/2018),
20) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych w Stargardzie
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (nr 5/2018),
21) ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z
organami tej administracji na 2018 rok (nr 6/2018),
22) wysokości podstawy do utworzenia funduszu nagród dla komendanta Straży Miejskiej
w Stargardzie w roku 2018 (nr 7/2018),
23) wysokości podstawy do utworzenia funduszu nagród dla dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stargardzie w roku 2018 (nr 8/2018),
24) wysokości podstawy do utworzenia funduszu nagród dla dyrektora Żłobka Miejskiego
„Leśna Polana” w Stargardzie w roku 2018 (nr 9/2018),
25) wysokości podstawy do utworzenia funduszu nagród dla dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Sportowego w Stargardzie w roku 2018 (nr 10/2018),
26) wysokości podstawy do utworzenia funduszu nagród dla dyrektora Zarządu Usług
Komunalnych w Stargardzie w roku 2018 (nr 11/2018),
27) wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego
w Stargardzie na rok 2018 (nr 12/2018),
28) ustalenia wysokości procentowego wskaźnika funduszu nagród i premii uznaniowej w
jednostkach organizacyjnych miasta na rok 2018 (nr 13/2018),
29) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na konserwację miejskiego oświetlenia ulicznego i
parkowego na terenie Stargardu w latach 2018-2019 (nr 14/2018),
30) zmiany w budżecie miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i
wydatków budżetu miasta na 2018 rok (nr 15/2018, nr 27/2018),

31) rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podleśnej, Elizy
Orzeszkowej (nr 18/2018),
32) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na
terenie Gminy Miasta Stargard w latach 2018-2020 (nr 19/2018),
33) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na działce
nr 133 położnej w obrębie 3 miasta Stargard (nr 20/2018),
34) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na budowę tymczasowego parkingu przy ulicy Kazimierza
Wielkiego w Stargardzie – etap II (nr 21/2018),
35) powołania Zespołu ds. stworzenia dokumentu strategicznego w zakresie polityki
mieszkaniowej dla Gminy Miasto Stargard (nr 22/2018),
36) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę odcinków dróg gruntowych ulic
Topolowej, Gospodarskiej i Norwida w Stargardzie (nr 23/2018),
37) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówieni publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na konserwację miejskiego oświetlenia ulicznego i
parkowego na terenie Stargardu (nr 24/2018),
38) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego
zadaniem własnym Miasta Stargard z zakresu bezpieczeństwa (nr 25/2018),
39) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli
miejskich, szkół i placówki oświatowo – wychowawczej prowadzonych przez Gminę –
Miasto Stargard na rok szkolny 2017/2018 (nr 26/2018),
40) określenia sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny ( nr 28/2018),
41) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej (nr 29/2018),
42) rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stanisława Ignacego
Witkiewicza, Spółdzielczej, Cypriana Kamila Norwida (nr 30/2018),
43) rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu północnego obejścia miasta
w rejonie ulicy Władysława Reymonta (nr 31/2018),
44) rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Hetmana Stefana
Czarnieckiego, Księcia Barnima I (nr 32/2018),
45) określenia formy sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych przez
kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard
(nr 33/2018),
46) zatwierdzenia protokołu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na rewitalizację Parków Chrobrego, Popiela
i Jagiellońskiego w Stargardzie (nr 34/2018),
47) określenia
terminów
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli

i klas pierwszych publicznych szkół na rok szkolny 2018/2019 na terenie Gminy Miasta
Stargard (nr 35/2018),
48) niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych (nr 36/2018),
49) ogłoszenia konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację w 2018
r. Programu polityki zdrowotnej pn. „Szkoła Rodzenia – program edukacji
przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard (nr 37/2018),
50) zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej od osoby fizycznej
(nr 38/2018),
51) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli
miejskich, szkół i placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez GminęMiasto Stargard na rok szkolny 2017-2018 (nr 39/2018),
52) wprowadzenia regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta
Stargard (nr 40/2018),
53) przyznawania wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard (nr 41/2018),
54) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
przy ul. Limanowskiego w Stargardzie (nr 42/2018),
55) przekazania mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy-Miasta Stargard
(nr 43/2018),
56) ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora (nr 44/2018),
57) ujednolicenia zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych Gminy Miasta
Stargard (nr 45/2018),
58) umorzenia należności Gminy – Miasta Stargard (nr 46/2018),
59) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników
majątkowych Urzędu Miejskiego i Gminy Miasta Stargard (nr 47/2018),
60) zatwierdzenia protokołu z przebiegu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard z zakresu bezpieczeństwa
(nr 48/2018),
61) określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia
2017 roku (nr 499/2017, nr 50/2017, nr 501/2017, nr 505/2017, nr 507/2017,
nr 1/2018, nr 16/2018, nr 17/2018).
Zatwierdzone wnioski dotyczyły:
1) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonów stacjonarnych dla
Urzędu Miejskiego w Stargardzie w latach 2018-2019,
2) zatwierdzenia protokołu z przebiegu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w latach 2018-2020, polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno
żyjącymi kotami, będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony
zwierząt i bezpieczeństwa publicznego,
3) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz składu osób proponowanych do prac w stałej komisji przetargowej do przetargu
nieograniczonego na przebudowę odcinków dróg gruntowych ulic Topolowej,
Gospodarskiej i Norwida w Stargardzie,

4) zatwierdzenia protokołu z przebiegu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego polegającego na zorganizowaniu w latach 2018-2020 zaplecza dla
funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
(SCWOP) wraz z ogłoszeniem wyników,
5) zatwierdzenia protokołu z przebiegu otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard z zakresu zdrowia
publicznego wraz z ogłoszeniem wyników,
6) zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zespołu monitorującego udzielanie środków
publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych dotyczącego
zaopiniowania harmonogramów i kosztorysów realizacji w 2018 r. przez organizacje
zadań wieloletnich,
7) zatwierdzenia protokołu z przebiegu otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie spraw
społecznych wraz z ogłoszeniem wyników,
8) zatwierdzenia protokołu z przebiegu konkursu na realizację działań zmierzających do
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych wraz z ogłoszeniem wyników,
9) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści regulaminu konkursu oraz składu sądu
konkursowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla
obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu
Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
10) zatwierdzenia „Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo marki „Stargardzki
produkt lokalny” oraz Regulaminu konkursu Prezydenta Miasta Stargard o przyznanie
marki „Stargardzki produkt lokalny”,
11) zatwierdzenia trybu z wolnej ręki przy udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w
zakresie przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Stargard w latach
2018-2021 oraz składu osób proponowanych do prac w stałej komisji przetargowej,
12) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego w Stargardzie na okres styczeń-luty
2018 rok oraz wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia PKP ENERGRTYKA S.A
Zakład Pomorski ze Szczecina,
13) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz składu osób proponowanych do prac w stałej komisji przetargowej do przetargu
nieograniczonego na konserwację miejskiego oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie Stargardu,
14) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na przystankach
komunikacji miejskiej,
15) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
realizację zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu wiat i urządzeń
przystankowych na przystankach komunikacyjnych na obszarze Gminy Miasto
Stargard,
16) powierzenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
17) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz składu osób proponowanych do prac w stałej komisji przetargowej do przetargu

nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul.
Limanowskiego w Stargardzie,
18) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia na świadczenie usług
doradztwa w organizacji emisji obligacji komunalnych w 2018 r. planowanych w
wysokości 27.500.000 zł . Jako wykonawcę usługi proponuje się firmę Aesco Group
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
19) zaakceptowania opracowanej przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie
koncepcji zagospodarowania zielenią ronda przy Placu Wolności w Stargardzie,
20) zatwierdzenia zaktualizowanej informacji o podmiotach, na rzecz których skazani mogą
wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie
wykonywania pracy,
21) zatwierdzenia Planów pracy na 2018 r. Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
przy ul. Brzozowej 26 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC przy ul.
Limanowskiego 24,
22) odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/54 o powierzchni
5639 m2, położonej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii, stanowiącej własność Pana Tomasza Brejdaka,
23) zatwierdzenia zakresu i sposobu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Bolesława
Krzywoustego w Stargardzie”,
24) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
„Utrzymanie kanałów i rowów na terenie miasta Stargardu w 2018 r.” oraz wyrażenia
zgody na udzielenie zamówienia Panu Pawłowi Piotrowskiemu prowadzącemu
działalność gospodarczą pod nazwą Inżynieria Wodno-Melioracyjna Paweł Piotrowski
z Krąpieli,
25) zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Stargardzkiego Centrum Kultury,
26) zaakceptowania projektów:
a) Programu działań na rzecz osób starszych w mieście Stargard na lata 2018-2020
„Stargard Przyjazny Starzeniu”,
b) Wniosku aplikacyjnego do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej
Organizacji Zdrowia,
c) Listu Prezydenta Miasta, dotyczącego zaangażowania Miasta Stargard
w przedmiotowy projekt,
27) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia na opracowanie
projektów:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego
terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego
terenu w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Władysława
Broniewskiego.
28) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści regulaminu konkursu oraz składu sadu
konkursowego „konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektoniczno –
rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii
Skłodowskiej – Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie,
29) zatwierdzenia treści ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz składu osób proponowanych do prac w stałej komisji przetargowej do przetargu
nieograniczonego na wykonanie oświetlenia fragmentów ulic: Chełmońskiego,
Podleśnej, Okulickiego i Robotniczej w Stargardzie
30) zatwierdzenia Protokołu Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji ds. inkubatora, które odbyło
się 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków o najem mieszkania w
inkubatorze,
31) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na
zakup licencji na użytkowanie programu SIGMA – MODUŁ ARKUSZ w sieci
Internetu na poziomie Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz zakupu licencji na
użytkowanie tego modułu przez szkoły/przedszkola/placówki oraz uruchomienie,
wdrożenie i przeszkolenie pracowników szkół/przedszkoli/placówki i Wydziału,
32) wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia i wyrażenia zgody na
zlecenie firmie Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński z siedzibą
przy ul. Pomarańczowej 43/15, 70-781 Szczecin „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej inwestycji polegającej na przebudowie ul. Bolesława
Krzywoustego w Stargardzie”.
Zatwierdzone wykazy dotyczyły:
1) gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działki nr: 96/92 i 211/6 o łącznej powierzchni 18,0030 ha położona w obrębie 23
miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii – wykaz
nr 219,
2) zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 2 o powierzchni 0,31 ha oraz nr 233/2 o powierzchni 0,28 ha, położona
w miejscowości Osowo, gmina Hańsk, powiat włodawski województwo lubelskie –
wykaz nr 12,
3) gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów
numerami działek 96/77, 96/94 oraz 96/95 o łącznej powierzchni 7,8575 ha, położona
w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych
Technologii – wykaz nr 14,
4) zabudowanej i niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej,
lokal użytkowy o powierzchni 123,12 m² wraz z przynależną piwnicą o powierzchni
20,16 m² usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 7 – wykaz
nr 24.
Zatwierdzone protokoły dotyczyły:
1) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Stargard przy ulicy

Podmiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/16 o
powierzchni 2 926 m2,
2) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Stargard przy ulicy
Podmiejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/19 o
powierzchni 3 463 m2,
3) II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o
powierzchni użytkowej 25,20 m2 wraz z przynależną komórką o powierzchni
użytkowej 7,00 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego
51 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 6) wraz ze sprzedażą w udziale 67/1000
części gruntu działek o nr geod.: 435/9, 435/10, 516, 546/3 i 546/4 o łącznej
powierzchni 694 m2,
4) rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 17,20 m 2
składającego się z pokoju i kuchni, położonego na 1 piętrze w budynku
mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 klatka „B” w Stargardzie
(obręb ewidencyjny nr 1) wraz ze sprzedażą w udziale 22/1000 części gruntu działki
o nr geod. 210/1 o powierzchni 374 m2 oraz o nr geod. 210/10 o powierzchni
329 m2,
5) oddania w drodze bezprzetargowej we współużytkowanie wieczyste na rzecz
właściciela garażu usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 213 przy ul. Bydgoskiej w Stargardzie, udziału w wysokości
1/29 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 186/1 o powierzchni 801 m2, położonej w obrębie 13 miasta
Stargard, stanowiącej dojazd do ww. garażu na rzecz osoby fizycznej,
6) sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/1 o powierzchni 113 m2,
położonej w obrębie 7 miasta Stargard przy ulicy Grudziądzkiej, na rzecz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie z
siedzibą przy ul. Okrzei 6,
7) dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1306 ha oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki nr: 196/1 i 192/5, położone w obrębie 23 miasta
Stargard,
8) dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 7,5594 ha oznaczonych w
ewidencji gruntów jako działki nr: 192/4, 192/5, 197, 199, 200, 201/1, 201/3
położone w obrębie 23 miasta Stargard,
9) najmu garażu komunalnego nr 43 o powierzchni 16,00 m2 usytuowanego na części
nieruchomości o powierzchni 18,60 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 623/15 w obrębie 9 miasta Stargard przy ul. Tadeusza Kościuszki,
10) sprzedaży pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 8 m² wraz z
działką oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1123 o powierzchni 27 m²,
położona przy ul. Wileńskiej,
11) sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 33 o
powierzchni użytkowej 20,63 m², położonego w budynku mieszkalnym na osiedlu
Zachód B1 klatka „B” w Stargardzie.

Zatwierdzone projekty ogłoszeń dotyczyły:
1) zatwierdzenia projektu ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 96/73 o
powierzchni 1,7258 ha położonej na terenie parku Przemysłowego Nowoczesnych
Technologii,

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej skierowano informacje na posiedzenia komisji oraz
projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad lutowej sesji Rady Miejskiej.

