
RADA MIEJSKA W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel.(67) 286-26-20, fax. (67) 286-26-26
e-mail: radamiejska@wyrzysk.pl  

            Wyrzysk, dn.15.04.2015 r.

OR.0002.4.2015     

            Pani/Pan

..............................................

..............................................

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

(Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594  z  późn.  zm.)  zwołuję  VII Sesję  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku

i zapraszam do wzięcia w niej udziału w dniu 24 kwietnia 2015 r. (piątek), o godz. 1400  w sali nr 9

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Przedkładam następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku sesji.

5. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie  Burmistrza  z  działalności  w  okresie  międzysesyjnym,  w  tym

z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

7. Wystąpienia radnych Rady Powiatu w Pile oraz innych gości. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2015 r.,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wyrzysk na lata 2015-2023,

3) zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wyrzyska,

4) utworzenia Spółdzielni Socjalnej, 

5) przystąpienia  do  sporządzania  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk,

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu w trybie bezprzetargowym na czas

nieoznaczony z dotychczasowymi najemcami nieruchomości,

7) przyjęcia  statutu  Związku  Międzygminnego  „Pilski  Region  Gospodarki  Odpadami

Komunalnymi”,
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8) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

9) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wyrzysk za 2014 rok.

  9.  Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z  organizacjami  

pozarządowymi,  kościelnymi,  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy  

Wyrzysk w sferze zadań publicznych za rok 2014.

    10. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wyrzysk

za 2014 rok.

   11.  Informacja  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  i  Radnych o  działaniach  podejmowanych

w okresie międzysesyjnym.

    12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach

          oraz odpowiedziach na te interpelacje.

    13. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

    14. Wystąpienia sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla.                                               

    15. Wolne głosy i wnioski.

    16. Zakończenie obrad.

            Przewodniczący Rady

              (-) Stefan Rymer
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