
PORZĄDEK OBRAD

XV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 26 listopada 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 XIV Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.
6. Informacja  na  temat  funkcjonowania  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej

w Gminie  Pyrzyce  –  dostępność  świadczeń  oraz  jakość  świadczonych
usług medycznych (Druk Nr 140/15)

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

7. Informacja  na  temat  stanu  technicznego  fortyfikacji  obronnych  miasta
Pyrzyce (Druk Nr 136/15)

a)  opinia stałych komisji Rady
b) dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015
rok (Druk Nr 145/15)

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

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  Programu  Współpracy  Gminy  Pyrzyce  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok (Druk Nr 139/15) 

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

b) dyskusja,  c) głosowanie.

10.Projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z
o.o. w Pyrzycach (Druk Nr 137/15)

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

11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Druk Nr 138/15)

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



12.Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  określenia  stawek
podatku od nieruchomości na rok 2016 (Druk Nr 134/15) 

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

13.Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzorów
deklaracji  i informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  podatku
rolnego i podatku leśnego (Druk Nr 135/15) 

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

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  i  Rozwoju
Miejscowości Giżyn na lata 2015 – 2020 (Druk Nr 141/15)

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

15.Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  i  Rozwoju
Miejscowości Obromino na lata 2015 – 2020 (Druk Nr 142/15) 

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

16.Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Cmentarzy
Komunalnych w miejscowościach: Pyrzyce, Ryszewko, Ryszewo, Turze,
Brzezin,  Okunica,  Stróżewo,  Brzesko,  Letnin,  Pstrowice,  Mielęcin,
Mechowo (Druk Nr 146/15)

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

17.Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  umów  dzierżawy  i  najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 143/15)
a) opinia Komisji Budżetu oraz Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja,  c) głosowanie.

18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 6
lat umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 479,15 m2, położonego
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5 z obrębu 0010
miasta  Pyrzyce,  na  rzecz  firmy  P.H.U.  PRESTO  Grzegorz  Sołoducha
z przeznaczeniem na stołówkę szkolną (Druk Nr 144/15)

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

 



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

Przewodniczący Rady
          

                                                                                  Paweł Chyt 
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