
PORZĄDEK OBRAD

V Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 31 STYCZNIA 2019 r. (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 protokołów z obrad: I, II, III, IV Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje i zapytania Radnych składane na piśmie. 

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Głównych  kierunków
działania Burmistrza Pyrzyc na lata 2019-2023” (Druk Nr 37/19),

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

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 (Druk Nr 19/19),

a) Opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  programu
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych
i narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2019” (Druk Nr 26/19),

a) Opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  zlecenia  Gminie
Miasto  Szczecin  zadania  publicznego  polegającego  na  realizacji
przez  Gminę  Miasto  Szczecin  za  pośrednictwem  Szczecińskiego
Centrum  Profilaktyki  Uzależnień  w  Szczecinie  programu
edukacyjno  –  motywacyjnego  dla  osób  nietrzeźwych  z  terenu
Gminy Pyrzyce (Druk Nr 27/19),

a) Opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa
i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,      c) głosowanie.
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10.Projekt  uchwały w  sprawie przyjęcia  Harmonogramu Działań na
rok  2019  na  podstawie  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  przemocy  w  Gminie
Pyrzyce na lata 2018 – 2021 (Druk Nr 28/19),

a) Opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  rekrutacji  do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę  Pyrzyce  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem
publicznej szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów za
każde  z  tych  kryteriów  i  dokumentów  niezbędnych  do  ich
potwierdzenia (Druk Nr 23/19),

a) Opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

12.Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi funkcjonującymi na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr
24/19),

a) Opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości  i  zasad  ustalania  oraz
rozliczania dotacji  celowej dla  podmiotów prowadzących żłobek
lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 25/19),

a) Opinia Komisji  Budżetu oraz Komisji Edukacji,  Bezpieczeństwa
i Spraw Społecznych,

b) dyskusja,      c) głosowanie.

14.Projekt  uchwały  w  sprawie wniesienia  aportem  do  Pyrzyckiego
Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością w Pyrzycach majątku wodno-kanalizacyjnego
Gminy Pyrzyce (Druk Nr 22/19),

a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja,  c) głosowanie.
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15. Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnych  umów  najmu
i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce
(Druk Nr 20/19),

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

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnej  umowy  najmu  na
okres  3  lat,  lokalu  o  pow.  12m2,  znajdującego  się  w  budynku
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  przy  ul.  Sportowej  5  w  Pyrzycach
z przeznaczeniem  na  umieszczenie  i  użytkowanie  urządzeń
telekomunikacyjnych, na rzecz dotychczasowych najemców (Druk
Nr 21/19),

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

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 34/18 o pow. 0,2846 ha położonej w obrębie geodezyjnym
0002 miasta Pyrzyce, na rzecz jej użytkownika wieczystego (Druk
Nr 29/19),

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

18. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na czas
trwania kadencji samorządu 2018-2023 (Druk Nr 30/19),

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

19. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
do przekazywania skarg,  wniosków i petycji  według właściwości
(Druk Nr 31/19),

a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja,  c) głosowanie.
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20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji
rady na 2019 rok (Druk Nr 32/19),

a) Plan pracy Komisji Rewizyjnej
b) Plan pracy Komisji Budżetu,
c) Plan pracy Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
d) Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ekologii
e) dyskusja,  c) głosowanie.

21. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pyrzyce (Druk
Nr 33/19),

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

22. Projekt  uchwały w sprawie powołania  członków Komisji  skarg,
wniosków i petycji (Druk Nr 34/19),

a) zgłoszenie kandydatów,
b) dyskusja,  c) głosowanie.

23. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach (Druk
Nr 35/19),

a) zgłaszanie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej
w Pyrzycach,

b) Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
c) głosowanie jawne nad przyjęciem Komisji Skrutacyjnej,

- Przerwa na przygotowanie kart do głosowania - 
d) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

   - Przerwa na liczenie głosów - 
e) Ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji
skarg, wniosków i petycji (Druk Nr 36/19),

a) głosowanie.

25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

    (-) Mariusz Majak
4


	PORZĄDEK OBRAD
	V Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

