
PORZĄDEK OBRAD

XV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 26 WRZEŚNIA 2019r. (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: VIII, XI, XII, XIII, XIV Sesji Rady

Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I  półrocze
2019 r. (Druk Nr 114 /19), 

  a) opinie stałych komisji rady,
  b) dyskusja.

6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Pyrzyce na rok 2019 (Druk Nr 118/19),

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

7.  Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 119/19),

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

8. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę  Pyrzyce  porozumienia  w sprawie  powierzenia  realizacji
zadania  publicznego  –  prowadzenie  środowiskowego  domu
samopomocy dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi (Druk Nr
112/19),

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

9. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Rejtana 6 (Druk Nr 113/19),



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

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Druk Nr 120/19),

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

11. Projekt  uchwały  w sprawie  zawarcia  kolejnych  umów najmu
i dzierżawy  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy
Pyrzyce (Druk Nr 116/19),
a)  opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr
XXXVIII/321/17  Rady Miejskiej  w Pyrzycach z dnia 29 czerwca
2017  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Pyrzyce  –
w obrębie ewidencyjnym  nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz  gminy
Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin,
Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce (Druk Nr 117/19),
a)  opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

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

                                                                                 Przewodniczący Rady
                                        
                                                                                   (-)Mariusz Majak 
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