
PORZĄDEK OBRAD

XLII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 26 października 2017r. (czwartek) – godz. 13:00,

 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
4. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

5. Informacja z działalności Geotermii Pyrzyce Spółka z o.o. (Druk Nr
404/17),
a)  opinia stałych komisji rady,
b) dyskusja.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczej  Straży Pożarnej  (Druk Nr
408/17),

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

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Seniorów
oraz nadania jej Statutu (Druk Nr 411/17), 

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

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  wykonanie
projektu  wymiany  pokrycia  dachowego  na  kościele  parafialnym
pw. Narodzenia NMP w Brzesku  (Druk Nr 405/17),

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

9. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2018  rok  
(Druk Nr 401/17), 



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

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych
kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację  zadań  publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej (Druk Nr 402/17),
 a)  opinia stałych komisji rady,
 b) dyskusja, c) głosowanie.

11.Projekt  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  i  w budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2017 (Druk Nr 409/17),

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

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 410/17),

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

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu pn. „Bezpieczna
Gmina na lata 2017 – 2020”(Druk Nr 407/17),
a)  opinia stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnych  umów  najmu
nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Pyrzyce  (Druk  Nr
403/17),

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

15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej,  oznaczonej
w ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  528/2  o  pow.  0,1858  ha
położonej w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz jej
użytkownika wieczystego (Druk Nr 406/17),

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



16.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
17. Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
          

                                                                             (-)Paweł Chyt 
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