
PORZĄDEK OBRAD

LVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 15 LISTOPADA 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 protokołu z obrad LV Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i  w domu” na
lata 2019 – 2023 (Druk Nr 555/18),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego
uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie
dożywiania  w  formie  świadczenia  pieniężnego  w  postaci  zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych
w Uchwale  Rady  Ministrów  z  dnia  15  października  2018  roku
w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  „Posiłek  w  szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (Druk Nr 556/18),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu  wydatków
w zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku,  zasiłku  celowego  albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych  wieloletnim  programem  wspierania  finansowego  gmin
w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
(Druk Nr 557/18),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2018 (Druk Nr 559/18),

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



10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 560/18),

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

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  do  celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2019 (Druk Nr 558/18),
a)  opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków (Druk Nr 554/18),

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

13.Projekt  uchwały w  sprawie  zawarcia   umowy  dzierżawy  w  trybie
bezprzetargowym  na okres 10 lat, części działki nr 65/14 o pow. 2,00
ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce z przeznaczeniem
na strzelnicę sportową, na rzecz Marka Gawrońskiego, prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Strzelnica Military Area Marek
Gawroński (Druk Nr 561/18),

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

14.Informacja  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  za  2017  rok
oraz na koniec VII kadencji Rady.

15.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

16.Wolne wnioski.

17.Sprawozdanie  Przewodniczącego Rady za okres  VII  kadencji  Rady
Miejskiej w Pyrzycach w latach 2014 – 2018.

18.Wystąpienia okolicznościowe z okazji zakończenia VII kadencji Rady.

19.  Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                        
                                                                                        (-)Paweł Chyt 
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