
PORZĄDEK OBRAD
XX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 28 kwietnia 2016r. (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  XIX Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015
(Druk Nr 216/16)

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

7. Ocena zasobów pomocy społecznej (Druk Nr 217/16) 
a) opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja.

8. Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury za 2015 rok
(Druk Nr 218/16) 

a) opinie  stałych komisji rady,
b) dyskusja.  

9. Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2015
rok (Druk Nr 219/16)

a) opinie  stałych komisji rady,
b) dyskusja.  

10. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy
dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  dla  Sp.  z  o.o.  Wodociągi
Zachodniopomorskie w Goleniowie (Druk nr 212/16)

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

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnych  umów  dzierżawy
i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk
Nr 220/16) 

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



12. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie
darowizny nieruchomości na cel publiczny (Druk Nr 213/16) 

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

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306
o pow. 0,0081 ha położona w obrębie geodezyjnym Nr 0007 miasta
Pyrzyce (Druk Nr 214/16) 

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

14. Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej,  oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 163/2 o pow. 0,0028 ha położona
w obrębie geodezyjnym Stróżewo (Druk Nr 215/16) 

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

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 221/16) 

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

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  budżetu  i  w  budżecie  Gminy
Pyrzyce na 2016 r. (Druk Nr 222/16) 

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

17. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  o  nadaniu  Statutu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach - Uchwała Nr XVII/172/16
Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  (Druk  Nr
223/16)

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

18. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
19.  Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
          

                                                                          (-)  Paweł Chyt
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