
                      

            Suwałki, dn. 17 września 2021 r.  

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

BRM.0012.3.34.2021         

 

 

Pan/i/ ……………………………………… 
             (członek Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego) 

 

 

 
Zwołuję posiedzenie nr 34/2021 Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej w Suwałkach w dniu 22 września 2021 r. o godz. 16:00 w sali nr 146 Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz zdalnie za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość. 

 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie Protokołu nr 33/2021 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 lipca 2021 r. 

2. Zaopiniowanie projektu umowy z firmą Yuniversal Development sp. z o.o. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic Franciszkańskiej i 11 Listopada w Suwałkach. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu u zbiegu ulic Sejneńskiej i 100-lecia Niepodległości w 

Suwałkach. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniej części rejonu ulicy Szwajcaria w Suwałkach. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi 

powiatowej. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia odrębnej własności lokali. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 

oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych  

z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.  

10. Zaopiniowanie wniosku o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości będącej w zasobie Miasta Suwałki. 

11. Zaopiniowanie wniosku o przyjęciu do planu sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Suwałk. 

12. Zaopiniowanie wniosku Andrzeja K. w sprawie rozważenia zmiany zakresu 

podmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzonego uchwałą.  

13. Wolne wnioski.  
 

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w 

pracach organów gminy.  

 

 Przewodniczący Komisji  

 Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Suwałkach 
 

          /-/  Tadeusz Czerwiecki 


