
PORZĄDEK OBRAD
VII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 30 kwietnia 2015r. (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 VI Sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania, interpelacje radnych (na piśmie).
5. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014
r. (Druk Nr 52/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja.

7. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  w  Gminie  Pyrzyce  za  2014  r.
(Druk Nr 53/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych),
b) dyskusja.

8. Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Pyrzycach (Druk Nr 54/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury za 2014 rok
(Druk Nr 55/15)
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania
finansowego  Pyrzyckiego  Domu  Kultury  za  rok  2014  (Druk  Nr
56/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowanie.



11.Sprawozdanie z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2014
rok (Druk Nr 57/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania
finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2014 (Druk Nr
58/15),
a) opinia  Komisji  Budżetu  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa

i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok
(Druk Nr 61/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych
jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Pyrzyce jest organem
prowadzącym (Druk Nr 62/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli
(Druk Nr 63/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Zakładu  Usług
Transportowych w Pyrzycach (Druk Nr 64/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

17.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217/11 położonej w obrębie
Nowielin na własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 51/15),
a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

18.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VI/41/15  Rady
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
zasad  i  trybu  oraz  regulaminu  korzystania  ze  świetlicy  wiejskiej
w Giżynie (Druk Nr 59/15),
a) opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowania.



19.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do
Stowarzyszenia  „WIR”  –  Wiejska  Inicjatywa  Rozwoju  (Druk  Nr
60/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

20. Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  nienaruszalności  ustaleń
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Pyrzyce  dla  części  obrębu  geodezyjnego  3
miasta Pyrzyce (Druk Nr 65/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowania.

21.Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3
miasta Pyrzyce (Druk Nr 66/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowania.

22.Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  nienaruszalności  ustaleń
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pyrzyce dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3,
5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce
(Druk Nr 67/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
c) dyskusja, c) głosowania.

23.Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  dla  terenu  działek  nr:  3/10,  28,  5/3,  5/2,  7/6,  4,  6,
położonych  w  obrębie  geodezyjnym  13  miasta  Pyrzyce  (Druk  Nr
68/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowania.

24.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

25.Wolne wnioski.

26. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

                 (-)Paweł Chyt
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