
PORZĄDEK OBRAD

LV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 25 PAŹDZIERNIKA 2018r. (czwartek) – godz. 11:00,

 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

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

6. Informacja  z  działalności  Spółki  Geotermia  Pyrzyce  (Druk  Nr
546/18), 

  a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja.

7. Informacja z działalności Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. w Pyrzycach (Druk Nr  550/18), 

  a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pyrzyce
w roku  szkolnym  2017/2018,  w  tym  o  wynikach  egzaminu
ośmioklasisty  oraz  nadzorze  pedagogicznym  sprawowanym  przez
kuratora  oświaty  lub  właściwego  ministra  nad  przedszkolami
i szkołami (Druk Nr 554/18),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu Współpracy  Gminy  Pyrzyce
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Druk Nr
547/18),

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

10.Projekt  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej
umowy  najmu  na  okres  3  lat,  lokalu  użytkowego  o  pow.  67  m2,
znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej, położonej
na działkach nr 10/1 i nr 13/2 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce (Druk Nr
548/18),
a)  opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja, c) głosowanie.



11.Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnych  umów  najmu
i dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Pyrzyce
(Druk Nr 549/18),
a)  opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2018 (Druk Nr 551/18),

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

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 552/18),

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

14.Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako
działka nr 138 obręb 4 oraz działka nr 97 obręb 7 miasta Pyrzyce na
mienie Gminy Pyrzyce  (Druk Nr 553/18),

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

15.  Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
16.  Wolne wnioski.
17.  Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                        
                                                                                        (-)Paweł Chyt 
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