
PORZĄDEK OBRAD

IX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 25 czerwca 2014r. (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 VIII Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie. 

6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2014 rok
(Druk Nr 50/14), sprawozdanie finansowe (51/14),

       a)  Uchwała  składu  Orzekającego  RIO  w  sprawie  wydania  opinii
o przedłożonym przez  Burmistrza  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu
Gminy Pyrzyce za 2014 r.

b) opinie stałych komisji rady,
       c) dyskusja,   d) głosowanie – projekt uchwały Druk Nr 93/15.

7. Absolutorium dla Burmistrza,
       a)  wniosek Komisji Rewizyjnej,
       b) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
       c) dyskusja,   d) głosowanie – projekt uchwały Druk Nr 94/15.

8. Projekt uchwały  w sprawie likwidacji Zakładu Usług Transportowych
w Pyrzycach  (Druk Nr 83/15).

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

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2015 (Druk Nr 89/15).

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

10.Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 90/15).

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

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  umów  dzierżawy  i  najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 84/15).

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



12.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody   na  sprzedaż  w drodze
przetargu  ustnego  ograniczonego  nieruchomości  niezabudowanych,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73/1 o pow. 0,0049 ha,
nr 73/2 o pow. 0,0034 ha, nr 73/3 o pow. 0,0521 ha, nr 73/4 o pow. 0,0048
ha, nr 73/5 o pow. 0,0489 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 0009
miasta  Pyrzyce (Druk 85/15).

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

13.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
przetargu  ograniczonego  udziału   w  nieruchomości  zabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97 o pow. 0,1664 ha
położona w obrębie geodezyjnym Nowielin (Druk Nr 86/15).

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

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 111/1 o pow.0,2934 ha położona w
obrębie geodezyjnym Turze (Druk Nr  87/15).

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

15.Projekt uchwały :  uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  prawa
użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  oraz  prawa
własności lokalu użytkowego (Druk Nr 88/15).

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

16.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli (Druk Nr 82/15).

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

17.Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Zespołu  do  zaopiniowania
kandydatów na ławników (Druk Nr 92/15).

       a)  zgłaszanie kandydatów
       b) dyskusja,   c) głosowanie.



18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (Druk Nr  91/15).
       a)  opinie stałych komisji rady,
       b) dyskusja,   c) głosowanie.

19.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

    Paweł Chyt
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