
PORZĄDEK OBRAD

XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 26 KWIETNIA 2018 r. (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 protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie. 

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za  2017r.
(Druk Nr 489/18),

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

7. Ocena  zasobów  Pomocy  Społecznej  w  Gminie  Pyrzyce  za  2017r.
(Druk Nr 490/18),  

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

8. Informacja  z  działalności  Straży  Miejskiej  z  uwzględnieniem
działań  kontrolnych  w  zakresie  ochrony  środowiska  (kontrola
jakości  używanych  materiałów  opałowych  przez  mieszkańców
Gminy Pyrzyce) (Druk Nr  492/18),

a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

9. Informacja  z  realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w  Rodzinie  oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie
w roku 2017 (Druk Nr 494/18),

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

10.Projekt  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  i  w budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2018 (Druk Nr 496/18),
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a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja,      c) głosowanie.

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  podziału  Gminy  Pyrzyce  na  stałe
obwody głosowania,  ustalenia ich granic i  numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Druk Nr 488/18),

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

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie
prac  projektowych  związanych  z  wykonaniem  inwentaryzacji
budowlanej – ekspertyzy – oceny stanu technicznego oraz projektu
budowlanego  na  odbudowę ruin  kościoła  w Ryszewie  (Druk  Nr
493/18),

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

13.Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnych  umów  najmu
i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce
(Druk Nr 491/18),

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

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/390/13 Rady
Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  23  maja  2013  r.  w sprawie  zasad
udzielania dotacji  na  rzecz  spółek wodnych,  trybu postępowania
przy  udzielaniu  dotacji  na  rzecz  spółek  wodnych  i sposobu  ich
rozliczania (Druk Nr 495/18), 

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

15.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż
nieruchomości  zabudowanej,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów
jasko  działka  nr  311/10  o  pow.  0,1485  ha  położona  w  obrębie
geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce (Druk Nr 497/18), 

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

16.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

   (-) Paweł Chyt
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