
PORZĄDEK OBRAD

XII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 17 września 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 IX, X, XI Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za I półrocze 2015r.
(Druk Nr 104/15), 

a) opinie stałych komisji rady,
       b) dyskusja.

7. Informacja  o  przebiegu  procesu  upadłości  likwidacyjnej
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa  Mieszkaniowego  Spółka  z  o.o.
w likwidacji w upadłości  likwidacyjnej (Druk Nr 111/15), 

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

8. Informacja  na  temat:  „Funkcjonowanie  Geotermii  Pyrzyce  Spółka
z o.o. oraz plan i sposób wykorzystania solanek” (Druk Nr 103/15),

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

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  Uchwały  Nr
VI/40/15  Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach  z  dnia  26  marca  2015r.
w sprawie  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  –
należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Druk Nr 105/15),

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

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
zabudowanej,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów jako  działka  nr  82
o pow. 0,2808 ha położona w obrębie geodezyjnym Turze (Druk Nr
106/15),

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



11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów jako  działka  nr  126  o  pow.  0,008ha położonej  w obrębie
geodezyjnym Turze (Druk Nr 107/15),

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

12. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych i publicznych przedszkoli,  innych form wychowania
przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce
osoby  fizyczne  lub  osoby  prawne,  trybu  i  zakresu  kontroli
prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystywania  oraz  terminu
i sposobu ich rozliczania (Druk Nr 108/15),

      a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw
Społecznych,

      b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Lokalnego  programu
wspierania edukacji  uzdolnionych dzieci  i  młodzieży zamieszkałych
na terenie gminy Pyrzyce” (Druk Nr 109/15),

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

14. Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  woli  podjęcia  działań
zmierzających  do  utworzenia  w  Gminie  Pyrzyce  żłobka  dla  dzieci
w wieku od 18 miesięcy do 3 lat (Druk Nr 110/15),

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

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2015r. (Druk Nr 112/15), 

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

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pyrzyckiemu (Druk Nr 113/15),

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

17.Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim
na kadencję lat 2016 – 2019,

       a) opinia Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
       b) powołanie komisji skrutacyjnej,



       c) głosowanie,
       d) ogłoszenie wyników,

    e) Uchwała w sprawie wyboru ławników na podstawie Protokołu Komisji   
Skrutacyjnej.

18.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
19. Wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
          

                                                                                  Paweł Chyt 


	PORZĄDEK OBRAD
	XII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

