
Z A W I A D O M I E N I E 

 

    

 Na podstawie art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842                  

ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 14
00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska z wykorzystaniem środków porozumiewania się                          

na odległość (zdalny tryb obradowania), z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności i przyjęcie porządku dziennego. 

2. Przyjęcie protokołów z 18 i 19 posiedzenia.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 925/48). 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 925/49). 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 925/50). 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 925/51). 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonej w Działdowie przeznaczonej na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki nr 925/52). 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej na rzecz użytkownika 

wieczystego.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.  

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie posiedzenia.                 

         Przewodniczący Komisji 

                /-/ Jerzy Cybulski  

 


