Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta Stargard

za okres od dnia 26 czerwca 2020 roku do dnia 20 sierpnia 2020 roku
Wydano
68 zarządzeń, zatwierdzono
3 protokoły oraz 2 projekty ogłoszeń.

9

wniosków,

38

wykazów

nieruchomości,

Wydane zarządzenia dotyczyły:

1)

zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2020
(139/2020),
2) zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów
I wydatków budżetu miasta na 2020 r (140/2020, 145/2020, 199/2020),
3) odroczenia terminu płatności (141/2020, 158/2020),
4). zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Bydgoskiej 38/6 w Stargardzie
(143/2020),
5) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego
na modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż
ogrodów działkowych, pomiędzy ulicami Spokojną i Broniewskiego, oraz fragmentu ulicy
Okulickiego w Stargardzie (144/2020),
6) powołania
Zespołu
Doradczego
Prezydenta
Miasta
Stargard
ds.
Osób
z Niepełnosprawnościami (146/2020),
7) bycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Juliusza Słowackiego 1A/17
w Stargardzie (147/2020),
8) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowę końcowego odcinka ulicy Metalowej na terenie
PPNT w Stargardzie (148/2020),
9) ogłoszenia
otwartego
konkursu
ofert
na
realizację
zadania
publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard (154/2020),
10) wyrażenia zgody na kasację środków trwałych (156/2020),
11) rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Bolesława
Limanowskiego, Wojska Polskiego (157/2020),
12) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
(159/2020, 160/2020, 161/2020, 186/2020, 187/2020, 188/2020, 198/2020, 190/2020,
191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020, 195/2020, 196/2020, 197/2020, 198/2020,
201/2020, 202/2020, 203/2020, 204/2020),
13)zatwierdzenia
arkusza
organizacji
Ogólnokształcącej
Szkoły
Muzycznej
I st.
w Stargardzie prowadzonej przez Gminę Miasto Stargard na rok szkolny 2020/2021
(62/2020),
14) planu inwentaryzacji na rok 2020 (163/2020),
15) inwentaryzacji w kasie Urzędu Miejskiego (164/2020),

16) inwentaryzacji aktywów i pasywów nadzorowanych przez Wydział Finansowy (165/2020),
17)inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miejskim
(166/2020),
18) inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli będących w zarządzie STBS lub innych
jednostek, nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie
Miejskim (167/2020),
19)inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących
się na terenie nie strzeżonym nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Stargardzie (168/2020),
20) inwentaryzacji urządzeń będących przedmiotem najmu nadzorowanych przez Wydział
Informatyki w Urzędzie Miejskim (169/2020),
21) inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miejskim (170/2020),
22) inwentaryzacji wyposażenia znajdującego się w ewidencji pozabilansowej, nadzorowanego
przez wydziały: Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim (171/2020),

23) inwentaryzacji

środków obcych

nadzorowanych

przez Wydział

Spraw

Obywatelskich

w Urzędzie Miejskim (172/2020),
24) inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych nadzorowanych przez
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Urzędzie Miejskim w Stargardzie
(173/2020),
25) inwentaryzacji dóbr kultury znajdujących się w zasobie Urzędu Miejskiego (174/2020),
26) inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących
się na terenie nie strzeżonym nadzorowanych przez Wydział Inżynierii w Urzędzie Miejskim

w Stargardzie (175/2020),
27)inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących
się na terenie nie strzeżonym nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim (176/2020),
28) inwentaryzacji materiałów znajdujących się na terenie strzeżonym objętych ewidencją
ilościowo- wartościową nadzorowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w Urzędzie Miejskim (177/2020),

29)inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących
się na terenie nie strzeżonym nadzorowanych przez Wydział Edukacji w Urzędzie Miejskim

(178/2020),
30) inwentaryzacji środków trwałych i rzeczowych aktywów obrotowych znajdujących
się na terenie nie strzeżonym nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Stargardzie (179/2020),
przez Wydział
nadzorowanych
obrotowych
aktywów
rzeczowych
31)inwentaryzacji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, znajdujących się w Schronisku
32)
33)
34)
35)

dla bezdomnych Zwierząt (180/2020),
inwentaryzacji księgozbioru w bibliotece Urzędu Miejskiego (181/2020),
inwentaryzacji materiałów w magazynie Urzędu Miejskiego (182/2020),
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie
z użytkowania na terenie miasta Stargard (183/2020),
dokonywania zmian budżetu miasta (185/2020, 200/2020),

36) zmieniające

zarządzenie

w

sprawie

upoważnienia

pracowników

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy Społecznej w Stargardzie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych (205/2020),

37)określenia
z dnia

30

sposobu
czerwca

152/2020, 153/2020).

wykonania
2020

roku

uchwały

(138/2020,

Rady

142/2020,

Miejskiej
149/2020,

w

Stargardzie

150/2020,

151/2020,

Zatwierdzone wnioski dotyczyły:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

sposobu postępowania przy udzielaniu zamówienia na świadczenie usług sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków mieszkalnych, w ramach
realizowanego przez Gminę Miasto — Stargard projektu pn.: „„Zachodniopomorski Program
Antysmogowy — likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza — Zachodniopomorski Program Antysmogowy,
zgodnie
z
umową
0 _ dofinansowanie
nr
RPZP.02.14.00.32-A041/19-00

z dnia 03.04.2020 roku,

wydzierżawienia spółce STARMET M. Buszko, K. Parnowski Spółka Jawna na okres
jednego roku, na potrzeby zagospodarowania terenu pasa zieleni przy nieruchomości,
na której prowadzona jest działalność firmy, części nieruchomości o szerokości 5m
i długości 76m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2, położonej w obrębie
21 miasta Stargard przy ul. Głównej 13,
planu zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w związku z organizacją
ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonego
na dzień 12 lipca 2020 roku,
sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie
kompleksowego remontu infrastruktury sportowej skateparku w Parku Chrobrego
w Stargardzie,
sposobu postępowania przy przygotowaniu do sprzedaży działek przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usług na terenie osiedla Pyrzyckiego
w rejonie ulicy Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów,
sposobu
postępowania
przy
udzielaniu
zamówienia
publicznego
dla zadania pn.: Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym
ul. Kazimierza Wielkiego w Stargardzie,

porozumienia

pomiędzy

Gminą

—

Miastem

Stargard,

a

osobami

prywatnymi

zamieszkałymi w Stargardzie, w sprawie ustalenia warunków zabezpieczenia w formie
gotówkowej bonifikaty udzielonej przy zakupie od Gminy — Miasta Stargard lokalu
mieszkalnego położnego w budynku przy ul. Mariackiej,
sposobu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego na dostarczenie sprzętu
komputerowego w ramach realizacji projektu ZDALNA
SZKOŁA +. który jest
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1. „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” — Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
porozumienia pomiędzy Gminą - Miastem Stargard a osobą prywatną zamieszkałą
w Stargardzie, w sprawie ustalenia warunków zabezpieczenia w formie gotówkowej

bonifikaty udzielonej przy zakupie od Gminy — Miasta Stargard lokalu mieszkalnego
położonego w budynku przy ulicy Bolesława Limanowskiego.

Zatwierdzone wykazy nieruchomości dotyczyły:

1)

2)

3)

4)

zbycia
do
przeznaczonych
gruntowych _ zabudowanych,
nieruchomości
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni
użytkowej 36,34 m?, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kazimierza Wielkiego 5
klatka „„A” w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 11) wraz ze sprzedażą w udziale 13/1000
części gruntu działki o nr geod. 208 o pow. 768 m? oraz w udziale 8/1000 części działki
nr 210/2 o pow. 2676 m”, — wykaz nr 103,
drodze
w
zbycia
do
przeznaczonej
zabudowanej,
gruntowej
nieruchomości
bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej
56,76 m? wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 15,60 m?,
położony w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 14 w Stargardzie (obręb
ewidencyjny nr 20) wraz ze sprzedażą w udziale 234/1000 części gruntu działki
o nr geod. 62/3 o pow. 1621 m” - wykaz nr 104,
nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni użytkowej
43,90 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Płatnerzy 4 klatka „A” w Stargardzie
(obręb ewidencyjny nr 11) wraz ze sprzedażą w udziale 20/1000 części gruntu działki
o nr geod. 259 o pow. 655 m? oraz w udziale 20/1000 części gruntu działki o nr geod.

258 o pow. 2192 m? - wykaz nr 105,
nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej
43,67 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Prusa 2 w Stargardzie
(obręb ewidencyjny nr 6) wraz ze sprzedażą w udziale 85/1000 części gruntu działki
o nr geod. 68 o pow. 236 m? i oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 41/1000 części

działek o numerach geod.: 617 i 620 o łącznej pow. 1001 m? oraz w udziale 41/1000 części

5)

6)

7)

działki o nr geod. 619 o pow. 66 m” - wykaz nr 106,

zbycia
do
zabudowanych, ' przeznaczonych
nieruchomości _ gruntowych
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni
użytkowej 46,42 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 9
w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 10) wraz ze sprzedażą w udziale 115/1000 części
gruntu działki o nr geod. 134 o pow. 190 m? i oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale
38/1000 części gruntu działki nr 135/1 o pow. 323 m? - wykaz nr 107,
nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 27 o powierzchni użytkowej
48,22 m?, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 13 klatka „B”
w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 10) wraz ze sprzedażą w udziale 138/10.000 części
gruntu działki o nr geod. 113 o pow. 401 m? i oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale
138/10.000 części gruntu działki nr 698/2 o pow. o pow. 1032 m” — wykaz nr 108,
zbycia
do
przeznaczonych
gruntowych " zabudowanych,
nieruchomości
powierzchni
o
4
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr
użytkowej 57,80 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego 15
klatka „A” w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 10) wraz ze sprzedażą w udziale 28/1000

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

części gruntu działki o nr geod. 111 o pow. 561 m? i oddaniem w użytkowanie wieczyste
w udziale 28/1000 części gruntu działki nr 701 o pow. 678 m”- wykaz nr 109,
nieruchomości
niezabudowanych
przeznaczonych
do
dzierżawy
w
drodze
bezprzetargowej; część nieruchomości o powierzchni 0,8063,ha, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr: 56/1, 57/14, 58/2 oraz części nieruchomości o powierzchni
0,2125 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67/8 położonych w obrębie 19
miasta Stargard — wykaz nr 110,
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:
część nieruchomości o powierzchni 36 m” (dla dwóch dzierżawców), oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 123/1 o całkowitej powierzchni 41080 m?, położona
w obrębie 8 miasta Stargard przy al. Żołnierza — wykaz nr 111,
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 18 m? oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 179 o całkowitej powierzchni 10349 m”, położona w obrębie 3 miasta Stargard
przy ul. Michała Drzymały — wykaz nr 112,
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 7,04 m”, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
nr 669, położona w obrębie 10, miasta Stargard w rejonie ulic: Mikołaja Reja i Juliusza
Słowackiego — wykaz nr 113,
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; część
nieruchomości o powierzchni 97 m”, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 166/2
położona w obrębie 3 miasta Stargard przy ul. Światopełka — wykaz nr 114,
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 112 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 1009/4 o całkowitej powierzchni 820 m”, położona w obrębie 5 miasta Stargard
przy ul. Czeskiej — wykaz nr 115,
nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 555/43 o całkowitej
powierzchni 1474 m”, położona w obrębie 10 miasta Stargard przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, pod lokalizację nośnika reklamowego o powierzchni reklamowej

0,70 m” — wykaz nr 116,

15) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; część
nieruchomości o powierzchni 7,04 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 658 o całkowitej powierzchni 614 m” położona w obrębie 10 miasta Stargard
przy ul. Juliusza Słowackiego — wykaz nr 117,
16) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 86,28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 357 o całkowitej powierzchni 4100 m”, położona w obrębie 2 miasta Stargard
przy ul. Bydgoskiej — wykaz nr 118,
17) nieruchomości niezabudowanej przeznczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 380 m? oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 9/2 o całkowitej powierzchni 4812 m”, położona w obrębie 21 miasta Stargard
przy ul. Głównej — wykaz nr 119,
18) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o pow. 1511 m” oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 133/1, położona w obrębie 3 miasta Stargard przy ul. Łąkowej — wykaz nr 120,

19) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; część
nieruchomości o powierzchni 25 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 590 o całkowitej powierzchni 1002 m”, położona w obrębie 9 miasta Stargard

przy ul. Przedwiośnie — wykaz nr 121,

20) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 364 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 277 o całkowitej powierzchni 433 m”, położona w obrębie 10 miasta Stargard
przy ul. Henryka Dąbrowskiego — wykaz nr 122,
21) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 3950 m” (dla trzech dzierżawców) oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 84/6, o całkowitej powierzchni 9255 m” położona
w obrębie 3 miasta Stargard przy ul. Dalekiej — wykaz nr 123,
22) nieruchomości zabudowanej przeznczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
nieruchomość o powierzchni 475 m”, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6,
położona w obrębie 13 miasta Stargard przy ul. Źródlanej — wykaz nr 124,
23) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do użyczenia; część nieruchomości
o powierzchni 7 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 103, położona
w obrębie 23 miasta Stargard na rzecz Stowarzyszenia Organizatorów Symulacji i Gier
Sportowych OLDTOWN — wykaz nr 125,
24) nieruchomości
gruntowej
zabudowanej,
przeznaczonej
do
zbycia
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy; lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni
użytkowej 59,10 m? wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni
10,80 m?, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 42 w Stargardzie
(obręb ewidencyjny nr 6) i sprzedażą w udziale 126/1000 części gruntu działki
o nr geod. 442/11 o powierzchni 533 m?”- wykaz nr 126,
25)nieruchomości
niezabudowanych
przeznaczonych
do
dzierżawy
w
drodze
bezprzetargowej; nieruchomość o powierzchni 1.3785 ha oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr 2/1, nieruchomość o powierzchni 0.6136 ha oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 3/1, nieruchomość o powierzchni 1.8156 ha oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 139 oraz nieruchomość o powierzchni 3.6348 ha
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 141, położone w obrębie 1 miasta Stargard
— wykaz nr 127,
26) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 555/43 o całkowitej
powierzchni 1474m?, położona w obrębie 10 miasta Stargard przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, pod lokalizację nośnika reklamowego o powierzchni reklamowej 1,36 m?
— wykaz nr 128,
27) nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego; lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 72,01 m?,
położony w budynku mieszkalnym przy ul. Generała Józefa Bema 1 w Stargardzie (obręb
ewidencyjny nr 10) wraz ze sprzedażą w udziale 45/1000 części gruntu działki o nr geod.

472 o pow. 1067 m” — wykaz nr 129,

28) nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego; lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 46,75 m?
wraz z pomieszczeniem piwnicy o pow. 14,17 m?, położony w budynku mieszkalnym przy
ul. Jugosłowiańskiej 19 klatka „A” w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 5) i sprzedażą
w
udziale
94/1000
części
gruntu
w
działkach
'0o
numerach
geod.:

786 o pow. 294 m?” i 783/1 o pow. 1755 m” oraz w udziale 94/1000 części gruntu działki

o nr geod. 1009/7 o pow. 144 m” — wykaz nr 130,

29) nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego; lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni użytkowej 47,50 m?
wraz z pomieszczeniem piwnicy o pow. 3,30 m”, położony w budynku mieszkalnym przy
ul. Stefana Okrzei 9 w Stargardzie (obręb ewidencyjny nr 6) i sprzedażą w udziale 49/1000
części gruntu działki o nr geod.: 436/16 o pow. 324 m” oraz w udziale 30/1000 części

gruntu w działkach o nr geod. 436/17 o pow.

1162 m?” i

522/3 o pow.

129 m*

— wykaz nr 131,
30) nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego; lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 162,59 m”,
położony w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 35
w Stargardzie (obręb
ewidencyjny nr 11) wraz ze sprzedażą w udziale 322/1000 części gruntu działki o nr geod.:
451 o pow. 298 m? i oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 55/1000 części gruntu

działki o nr geod. 452/11 o pow. 1269 m” — wykaz nr 132,

31) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego;
garaż komunalny
o powierzchni
11,25 m? usytuowany na
nieruchomości oznaczonej e ewidencji gruntów jako działka nr 145 o powierzchni 642 m?
w obrębie 11 miasta Stargard przy ul. Młyńskiej — wykaz nr 133,
32) nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego; nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji
gruntów nr 166/3 o powierzchni 0,2405 ha położona w obrębie 5 miasta Stargard przy
ul. Polskiej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego — wykaz nr 134,
33) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 18 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 123/1 o całkowitej powierzchni 41080 m”, położona w obrębie 8 miasta Stargard przy

alei Żołnierza — wykaz nr 135,

34) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; część
nieruchomości o powierzchni 18 m? oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 519
o całkowitej powierzchni 8999 m”, położona w obrębie 1 miasta Stargard przy ul. Podleśnej

— wykaz nr 136,

35) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
nieruchomość o powierzchni 2,4015 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka nr 49, położona w obrębie 2 miasta Stargard przy ul. Władysława Reymonta
— wykaz nr 137,
36) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 18 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 123/1 o całkowitej powierzchni 41080 m”, położona w obrębie 8 miasta Stargard przy

alei Żołnierza — wykaz nr 138,

37) nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej; część
nieruchomości o powierzchni 18 m” oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 519
o całkowitej powierzchni 8999 m”, położona w obrębie 1 miasta Stargard przy ul. Podleśnej
— wykaz nr 139,
38) nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej;
część nieruchomości o powierzchni 18 m”, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 123/1 o całkowitej powierzchni 41080 m”, położona w obrębie 8 miasta Stargard przy

alei Żołnierza — wykaz nr 140.

Zatwierdzony protokoły dotyczyły:

1)
2)
3)

II etapu naboru na stanowisko dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stargardzie,
posiedzenia w dniu 9.07.2020 r. Komisji ds. mieszkania wspomaganego,
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Stargard.

Zatwierdzone projekty ogłoszeń dotyczyły:

1)
2)

przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego
i Limanowskiego w Stargardzie,
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Stargard w latach 2021-2023.

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej skierowano informacje na posiedzenia komisji
oraz projekty uchwał, sprawozdania i informacje uwzględnione w porządku obrad
sierpniowej sesji Rady Miejskiej.

