
PORZĄDEK OBRAD

XII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) – godz. 13:00,

w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.

Wręczenie  odznaczeń „Honorowy Sołtys” dla:
1) Pana Władysława Marszałka,
2) Pana Stanisława Wudarczyka.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad VII, IX, X Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie. 

6. Raport o stanie Gminy Pyrzyce za 2018 r. (Druk Nr 98/19),
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem o stanie gminy,
c) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  wotum

zaufania Burmistrzowi Pyrzyc (Druk Nr 99/19).

7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2018
rok (Druk Nr 61/19),  sprawozdanie finansowe (Druk Nr 61A/19),

a) przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2018 r.,

b) przedstawienie Uchwały składu Orzekającego RIO w sprawie wydania
opinii  o przedłożonym  przez  Burmistrza  sprawozdaniu  z  wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce za 2018 r.

c) opinie stałych komisji rady,
d) dyskusja,
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e) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu
Gminy Pyrzyce za 2018 rok (Druk Nr 100/19).

8. Absolutorium dla Burmistrza,
a) przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia

Burmistrzowi Pyrzyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2018,

b) przedstawienie Uchwały składu Orzekającego RIO w sprawie wydania
opinii  o wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach
w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Pyrzyc  absolutorium  z  tytułu
wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2018 r.

c) dyskusja,  
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu

wykonania budżetu za 2018 rok (Druk Nr 101/19).

9. Informacja  o  stanie  murów  obronnych  i  baszt  oraz
o wykonywanych przeglądach (Druk Nr 103/19),

a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i  w budżecie Gminy
Pyrzyce na rok 2019 (Druk Nr 105/19),

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

11.Projekt  uchwały  w sprawie  nabycia  na  własność  Gminy Pyrzyce
nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej  działkę  nr  175/2
położoną w obrębie 0011 miasta Pyrzyce (Druk Nr 104/19),

a) Opinia K. Budżetu i K. Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

12.Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Zaopiniowania
kandydatów na ławników (Druk Nr 102/19),
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a) zgłaszanie kandydatów do Zespołu,
b) odczytanie projektu uchwały i poddanie go pod głosowanie.

13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

    (-) Mariusz Majak
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