
PORZĄDEK OBRAD

LIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 27 WRZEŚNIA 2018r. (czwartek) – godz. 13:00,

 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad: L, LI, LII, LIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2018 r.
(Druk Nr  525/18), 

  a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Szpitala
Powiatowego w Pyrzycach (Druk Nr 536/18),

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

8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz  Województwa  Zachodniopomorskiego  niezabudowanych
nieruchomości,  oznaczonych  w  ewidencji  gruntów  jako  działki
nr 40/6, nr 40/7, nr 40/8 położonych w obrębie 0007 miasta Pyrzyce
przy ul. Adama Mickiewicza (Druk Nr 541/18),
a)  opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  na  własność  Gminy  Pyrzyce
zabudowanych  nieruchomości,  stanowiących  działki  nr  346/1
i nr 346/2 położonych w obrębie 0009 miasta Pyrzyce przy ul.  Jana
Pawła II (Druk Nr 542/18),
a)  opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja, c) głosowanie.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Pyrzyc  do
podjęcia  działań  zmierzających  do  nieodpłatnego  przejęcia  części
działki  nr  175  położonej  w  obrębie  0011  miasta  Pyrzyce
(Druk Nr 539/18),

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



11.Sprawozdanie  z  realizacji  "Strategii  Rozwoju  Gminy  Pyrzyce"
(Druk Nr 538/18),

   a) opinie stałych komisji rady,
   b) dyskusja.

12.Sprawozdanie z "Głównych kierunków działania Burmistrza Pyrzyc"
(Druk Nr 543/18),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2018 (Druk Nr 533/18),

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

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 534/18),

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

15.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie
ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach (Druk Nr 544/18),
a)  opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

16.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej,  oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 31/2 o pow. 0,0092 ha, położona
w obrębie geodezyjnym Turze (Druk Nr 540/18),

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

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanych,  oznaczonych
w ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  83/5  o  pow.  0,0712  ha,
i działka nr 84/2 o pow. 0,0743 ha, położonych w obrębie geodezyjnym
0003 miasta Pyrzyce (Druk Nr 545/18),

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



18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 529/18), 

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

19. Projekt  uchwały  w  sprawie  nawiązania  współpracy  partnerskiej
pomiędzy miastem i gminą Pyrzyce a miastem i gminą Gorna Malina
(Druk Nr 530/18),
 a) opinie stałych komisji rady,
 b) dyskusja, c) głosowanie.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/256/16 Rady
Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  24  listopada  2016  r.  w  sprawie
ustalenia wysokości  i  zasad przyznawania sołtysom diet  i  zwrotu
kosztów podróży służbowej  zmienionej  Uchwałą Nr XLIX/438/18
Rady  Miejskiej  w Pyrzycach  z  dnia  24  maja  2018  r.  w sprawie
zmiany  Uchwały  Nr  XXIX/256/16  Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie  ustalenia wysokości i zasad
przyznawania sołtysom diet  i  zwrotu  kosztów podróży  służbowej
(Druk Nr 531/18),
a) opinie stałych komisji rady,

         b) dyskusja, c) głosowanie.

21.Projekt  uchwały w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych
przez  Gminę  Pyrzyce  za  wysokie  wyniki  we  współzawodnictwie
sportowym (Druk Nr 532/18),
a) opinie stałych komisji rady,

         b) dyskusja, c) głosowanie.

22.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  przyznawania
stypendiów motywacyjnych dla uczniów (Druk Nr 535/18),

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

23.Projekt  uchwały  w  sprawie  wykonywania  obywatelskiej  inicjatywy
uchwałodawczej (Druk Nr 537/18),

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

24.  Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
25.  Wolne wnioski.
26.  Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                        
                                                                                        (-)Paweł Chyt 
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