
PORZĄDEK OBRAD
XXII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 31 maja 2016r. (  wtorek  ) – 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  XX i XXI  Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr
226/16)

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

7. Informacja z realizacji uchwał i wniosków za 2015r. (Druk Nr 230/16) 
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2016 (Druk nr 228/16)

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

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 233/16) 

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

10. Projekt  uchwały  w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody
i odprowadzania ścieków  (Druk Nr 229/16) 

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

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej  dla  Gminy  Pyrzyce  na  lata  2015-2020  (Druk  Nr
235/16) 

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



12. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  odpłatności  za
korzystanie z obiektów sportowych administracyjnych przez Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (Druk Nr 232/16) 

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

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  organizacji   przewozów  pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym (Druk Nr 237/16) 

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

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Kontraktu
Samorządowego „Pyrzyce +” (Druk Nr  234/16) 

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

15. Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej,  oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 150/4 o pow.0,0200 ha położona
w obrębie geodezyjnym Brzezin  (Druk Nr 231/16)

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

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Pyrzyc  do
zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  realizacji  inwestycji
w miejscowości Obromino (Druk Nr 236/16)

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

17. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
18.  Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
          

                                                                          (-)  Paweł Chyt 
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