
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 
 

27 kwietnia 2017 r. o godzinie 1700  

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 27 Stycznia 4, odbędzie się  
 

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU VII kadencji 
 

 

Część pierwsza - sprawy regulaminowe. 
1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady. 

4. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad. 

 
Część druga – obrady. 
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz  

z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej - przedstawia Burmistrz Miasta. 

 

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miejskiej Skórcz –    przedstawia Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 

Skórcz na lata 2017-2021.  

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Miejskiej Skórcz na 2017 

rok. 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Skórcz” 

(Kazimierz Chyła). 

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na 

terenie miasta Skórcz. 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Dworcową, Osiedlową i Wojska Polskiego. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie 

wykonany remont elewacji frontowej. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017-2021. 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Skórczu. 

 
 

Część trzecia - zakończenie obrad. 
1. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

2. Zakończenie obrad. 


