
 
 
RADA MIEJSKA                                                                                                         Pyzdry, dnia  18.05.2019 r.  
w  PYZDRACH  
Br 0012.6/19     
   Pan/i    
     
            Zawiadamiam, że dnia 24 czerwca 2019 r. o godz. 9 00 w sali narad Urzędu Miejskiego w 
Pyzdrach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji ds. Samorządu, 
Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Tematyka posiedzenia :  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  

i Miasta Pyzdry za 2018 rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia  
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-
Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół 
poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem 
pomieszczeń piwnicznych”.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 27.09.2017 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 
16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.  

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Pyzdry.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej nr  347 położonej w Pyzdrach. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej  nr  2052/1 położonej w m. Tarnowa.  

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia 
publicznego na zakup energii elektrycznej.  

17. Sprawy bieżące.  
 

Przewodniczący Komisji                                     Przewodniczący Komisji  
   /-/ Stanisław Janiak                                            /-/ Andrzej Łyskawa  


