
PORZĄDEK OBRAD
VIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 28 maja 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 VII Sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania, interpelacje radnych (na piśmie).
5. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.

6. Informacja  z  działalności  gminnych  jednostek  organizacyjnych  za
rok  2014  r.  (Zakładu  Usług  Transportowych  –  Druk  Nr  73/15,
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Druk Nr 75/15)
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

7. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr
 76 /15),
a) opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych),
b) dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2015 (Druk Nr 74/15),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Pyrzycach  do  załatwiania  indywidualnych
spraw  z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Druk Nr 69/15)
a) Opinie stałych Komisji rady, 
b) Dyskusja, c) głosowanie.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
przetargu  nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 13/3 o pow.0,0228 ha
położonej  w obrębie  geodezyjnym nr 10 miasta  Pyrzyce  (Druk Nr
70/15),
a) opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.



11.Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zniesienie  współwłasności  nieruchomości  położonej  w  miejscowości
Nowielin (Druk Nr 71/15),
a) opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12.  Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zbycie  w drodze
      bezprzetargowej  na  rzecz  dotychczasowego  najemcy  udziału  w
      wysokości  243/1000  w  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,
      oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/16 o pow.0,1090
      ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica (Druk Nr 72/15),

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

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/253/12 z dnia
     31  maja  2012r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
     Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
     przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce(Druk Nr 80/15),

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

14. Projekt  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
       Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
       przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce (Druk Nr 81/15),

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

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i
      sposobu realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres
      kadencji 2014-2018 (Druk Nr 79/15),
a) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Joanny i 
      Mieczysława Kowalewskich  (Druk Nr 78/15),
a) opinie stałych komisji Rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Usług        Transpor-
towych  w Pyrzycach (Druk Nr 77/15),

b) opinia wszystkich stałych komisji Rady,
c) dyskusja, c) głosowanie.



18.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

18.Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

                 (-)Paweł Chyt
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