
PORZĄDEK OBRAD

XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 24 listopada 2016r. (czwartek) – godz. 13:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planu  rozwoju
i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych  Pyrzyckiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.
z o.o. w Pyrzycach (Druk Nr 287/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy  za  zbiorowe
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków   (PPK
Pyrzyce) (Druk Nr 286/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy  za  zbiorowe
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków   (SM
„Świt” Żabów) (Druk Nr 288/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  i  zasad
przyznawania sołtysom diet i  zwrotu kosztów podróży służbowej
(Druk Nr 293/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.
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10.Projekt  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  i  w budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2016  (Druk Nr 296/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

11.Projekt  uchwały   zmieniający  uchwałę  Nr  XXVII/281/12   Rady
Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  27  września  2012r.  w  sprawie
określenia zasad i  trybu oraz  regulaminu korzystania  ze  świetlic
wiejskich Gminy Pyrzyce (Druk Nr 294/16),

a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja,   c) głosowanie.

12.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr VI/41/15 Rady Miejskiej
w Pyrzycach  z  dnia  26  marca  2015r.  w  sprawie  określenia  zasad
i trybu  oraz  regulaminu  korzystania  ze  świetlicy  wiejskiej
w Giżynie (Druk Nr 295/16),

a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja,   c) głosowanie.

13.Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  (Druk
Nr 285/16),

a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja,   c) głosowanie.

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Pyrzyc  do
określenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  z  szaletu  miejskiego
(Druk Nr 289/16), 

a) opinie stałych komisji rady,
        b) dyskusja,   c) głosowanie.

15.Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Pyrzyce  do
udziału  w  projekcie  grantowym  pt.  „Dobre  konsultacje,  dobry
plan” (POWR.02.19.00-K29/15), (Druk Nr 291/16), 

a) opinie stałych komisji rady,
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        b) dyskusja,   c) głosowanie.

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/282/12 Rady
Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  27  września  2012r.  w  sprawie
określenia  zasad  gospodarowania  gminnym  zasobem
nieruchomości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 15 listopada 2012r., poz.2488
(Druk Nr 292/16), 

a) opinie stałych komisji rady,
        b) dyskusja,   c) głosowanie.

17.Projekt  uchwały w sprawie zawarcia  kolejnych umów dzierżawy
i najmu  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Pyrzyce
(Druk Nr 290/16)

       a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
  b) dyskusja,   c) głosowanie.

18.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
19.Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

   (-) Paweł Chyt
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