
PORZĄDEK OBRAD

XVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 28 stycznia 2016r.  (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 XVI Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc.
5. Interpelacje, zapytania Radnych na piśmie.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce (Druk Nr 186/16)

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

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie
ul.Stargardzkiej w Pyrzycach (Druk Nr 188/16)

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

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Głównych kierunków działania
Burmistrza Pyrzyc na lata 2016 – 2018” (Druk Nr 187/16)

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

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji
rady na 2016 rok  (Druk Nr 189/16) 

a) projekt  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej,   Komisji  Budżetu  i
Rolnictwa  oraz  Komisji  Edukacji,  Bezpieczeństwa  i  Spraw
Społecznych,

b) dyskusja,  c) głosowanie.

10.Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2016 – 2020 (Druk Nr
182/16),

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

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny  na  terenie   Gminy  Pyrzyce   na  lata  2016  –  2018  (Druk  Nr
180/16),

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



12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  dla  Gminy  Pyrzyce  na  rok
2016” (Druk Nr 181/16) 

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

13.Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  umów  dzierżawy  i  najmu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 183/16) 

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

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na okres 3
lat  umowy  najmu  lokalu  o  pow.  12m2,  znajdującego  się  w  budynku
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  przy  ul.  Sportowej  5  w  Pyrzycach  z
przeznaczeniem  na  umieszczenie  i  użytkowanie  urządzeń
telekomunikacyjnych (Druk Nr 184/16),

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

15.Projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny
nieruchomości na cel publiczny (Druk Nr 185/16) 

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

16.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
17. Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
          

                                                                             (-) Paweł Chyt 
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