
PORZĄDEK OBRAD

XXVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 29 września 2016r. (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 XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji Rady

Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie. 

6. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Pyrzyce  za
pierwsze półrocze 2016 roku (Druk Nr 266/16), 

a) opinie stałych komisji rady,
        b) dyskusja.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  odpłatności  za
korzystanie  z  obiektów  sportowych  administrowanych  przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach (Druk Nr 272/16), 

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

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały o
nadaniu  Statutu  Ośrodkowi  Sportu  i  Rekreacji  w  Pyrzycach
Uchwała  Nr  XVII/172/16  Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  28
stycznia 2016r.  (Druk Nr 268/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Filii  Biblioteki  „Sady”  w
Pyrzycach  wchodzącej  w  skład  Pyrzyckiej  Biblioteki  Publicznej
(Druk Nr 267/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

10.Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy i
najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk
Nr 269/16),



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

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej,  oznaczonej w ewidencji  gruntów
jako  działka  nr  536/12  o  pow.  0,0122  ha  położona  w  obrębie
geodezyjnym Letnin  (Druk Nr 270/16),

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

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 94/4 o pow.0,3820 ha położonej w obrębie geodezyjnym
nr 0003 Ryszewko gmina Pyrzyce(Druk Nr 277/16),
a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż
nieruchomości  niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako  działka  nr  42  o  powierzchni  0,0031  ha  położona  w obrębie
geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce (Druk Nr 271/16),

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

14.Projekt uchwały w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w 

Uchwale Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 
2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu partnerskiego 
pod nazwą: „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu 
stargardzkiego”,„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu 
koszalińskiego”, „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu 
szczecińskiego”,„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej-Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu 
szczecineckiego” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII 
Włączenie społeczne, Działania 7.3 „Wsparcie dla utworzenia i/lub 
funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających 



ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej” (Druk Nr 274 /16),
a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

15.Projekt  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  i  w budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2016  (Druk Nr 275/16),
a) opinia stałych komisji rady,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce, (Druk Nr 276 /16),
a) opinia stałych komisji rady,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

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

Przewodniczący Rady

       Paweł Chyt
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