
PORZĄDEK OBRAD

XXIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 30 czerwca 2015r. (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 XXII 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 2015
rok (Druk Nr 211/16),  sprawozdanie finansowe (Druk Nr 211A/16),

       a)  Uchwała  składu  Orzekającego  RIO  w  sprawie  wydania  opinii
o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Pyrzyce za 2015 r.

b) opinie stałych komisji rady,
       c) dyskusja,   d) głosowanie – projekt uchwały (Druk Nr 241/16).

7. Absolutorium dla Burmistrza,
       a)  wniosek Komisji Rewizyjnej,
       b) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
       c) dyskusja,   d) głosowanie – projekt uchwały (Druk Nr 242/16).

8. Sprawozdanie  finansowe  za  2015  r.  Pyrzyckiego  Domu  Kultury
(Druk Nr 254 /16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

9. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
(Druk Nr 255/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

10.Projekt  uchwały  w sprawie  zmian budżetu  i  w budżecie  Gminy
Pyrzyce na rok 2016 (Druk Nr 244/16),



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

11.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce (Druk Nr 245/16),

c) opinie stałych komisji rady,
d) dyskusja,   c) głosowanie.

12.Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Pyrzyce  do
projektu  partnerskiego  pod  nazwą:  „Sieć  Zachodniopomorska
Ośrodków  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  –  Ośrodek  Wsparcia
Ekonomii  Społecznej  dla  regionu  stargardzkiego,  Ośrodek
Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  dla  regionu  koszalińskiego,
Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  dla  regionu
szczecińskiego,    Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  dla
regionu  szczecineckiego”  w  ramach  regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –
2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działania 7.3 „Wsparcie dla
utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Druk Nr 243/16),

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

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zawarcia  kolejnej  umowy  najmu
powierzchni  strychowej  mieszczącej  się  w  budynku  Urzędu
Miejskiego  w Pyrzycach,  stanowiącej  własność  Gminy (Druk  Nr
246/16),

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

14.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie
nieruchomości  oznaczonej  jako  działka  nr  16/46  położonej
w obrębie 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 247/15),
a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.



15.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  od
Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania
wieczystego  działki  nr  16/45  obręb  6  miasta  Pyrzyce  (Druk  Nr
252/16),
a) Opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

16.Projekt  uchwały w sprawie zawarcia  kolejnych umów dzierżawy
i najmu  nieruchomości   stanowiących  własność  Gminy  Pyrzyce
(Druk Nr 248/15),
a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 6
lat kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 310,95m2 ,
położonego  w budynku  Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami
Integracyjnymi  im.  Leonida  Teligi  w  Pyrzycach,  położonego  na
działce nr 10/5 w obrębu 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz firmy P.H.U.
PRESTO  Grzegorz  Sołoducha  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie
działalności gospodarczej (Druk Nr 249/16),
a) opinia Komisji Budżetu i Rolnictwa,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie
z cmentarza komunalnego w Pyrzycach (Druk Nr 250/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

19.Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Cmentarzy
Komunalnych  w  miejscowościach:  Pyrzyce,  Ryszewko,  Ryszewo,
Turze,  Brzezin,  Okunica,  Stróżewo,  Brzesko,  Letnin,  Pstrowice,
Mielęcin, Mechowo, Giżyn (Druk Nr 251/16),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja,   c) głosowanie.

20.Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  linii  komunikacyjnych
publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest
Gmina Pyrzyce (Druk Nr 253/16),



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

21.Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
22.Wolne wnioski.
23.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

    (-) Paweł Chyt
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