INFORMACJA NR 19
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA PYRZYC
OD DNIA 16 CZERWCA DO 15 WRZEŚNIA 2008 ROKU
I.

Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał
w następujących sprawach:
 sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka 32/1
o powierzchni 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce – przeniesiony na wrzesień,
 obciążenia działki nr 88/1 obręb 10 miasta Pyrzyce służebnością gruntową,
 zmian w budżecie gminy na rok 2008,
 opłaty targowej,
 utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1 w Pyrzycach,
 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i
doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,
 sprzedaży w drodze bez przetargowej udziału ½ części w nieruchomości,
zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 658/2 obręb Brzesko,
 porozumienia z Gminą Lipiany w sprawie realizacji zadania w zakresie dowozu
uczniów,
 zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 zbycia akcji,
 upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu
Pyrzyckiego w sprawie współfinansowania w roku 2008 remontu chodników w
ciągu drogi powiatowej Nr 1556Z Przydarłów – Derczewko na odcinku
przebiegającym przez miejscowość Krzemlin,
 zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2008,
 sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka Nr
113/11 o powierzchni 0,0017 ha obręb nr 6 miasta Pyrzyce,
 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce,
 przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część terenu położonego w obrębie geodezyjnym 10 i 12 miasta
Pyrzyce,
 uchwalenia Statusu Zakładu usług Transportowych w Pyrzycach,
 zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach,
 zmiany zasad korzystania ze stołówek szkolnych,
 zatwierdzenia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2008roku,
 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Pyrzyce oraz
Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w sprawie utworzenia Straży
Międzygminnej.

II.

Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:
 Ogłoszenia naboru na dwa wolne stanowiska Inspektora ds. świadczeń
przyznanych z funduszu alimentacyjnego w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu
Miejskiego w Pyrzycach,
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 ogłoszenia piątego naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. nadzoru
właścicielskiego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego, zdawczo-odbiorczego spisu
inwentaryzacyjnego w Urząd Miejski w Pyrzycach – Kasa, Szkole Podstawowej
Nr 2 w Pyrzycach, Żabowie, Brzesku, Mielęcienie, Okunicy, Klubu w Letninie,
Milęcinie, Świetlicy Wiejskiej w Turzu, Obrominie, Mechowie, Brzesku,
Nieborowie, Mielęcinie, Pstrowicach, Rzepnowie, Letnienie Publicznym
Przedszkolu Nr 3 i Nr 4 w Pyrzycach, Żabowie, Brzeźnie, Klubie Krokus w
Pyrzycach , Ośródka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,
 zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego
przebudowę,
 przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pyrzyckim Domu Kultury w zakresie
skutków zmiany uregulowań wewnętrznych w zakresie zatrudnienia oraz kontroli
doraźnej w zakresie przychodów i kosztów związanych z organizacją XXIX
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie III przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych
oraz dzierżawę i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce,
jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego, na „Wykonanie rozbudowy ulic Podgrodzie i
Sikorskiego w Pyrzycach – etap I”,
 organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2008/2009,
 odwołania Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach,
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego i
oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach,
 dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
 przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia
instrukcji,
inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce,
 przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji
w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego, na „Nadzór inwestorski nad robotami
budowlano-montażowymi w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu
Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3”,
 ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu,
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 zaliczenia na poczet ceny nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wartości nakładów poniesionych na przedmiot najmu,
 ogłoszenia pierwszego przetargu i przyjęcia regulaminu,
 przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu
Miejskiego w Pyrzycach w zakresie terminowości odprowadzania dochodów
budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych w I półroczu 2008
roku,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach,
 zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego i
oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z
adaptacją pomieszczeń magazynowych na lokale socjalne przy ul. Dworcowej w
Pyrzycach,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki
Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w roku szkolnym 2008/2009,
 zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych
na budowę pawilonu handlowego,
 ogłoszenia III naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie
Miejskim w Pyrzycach,
 zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu wartości nakładów poniesionych na jego
przebudowę,
 zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Sołeckiej Sołectwa Nieborowo,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim
w Pyrzycach,
 przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup zadaszenia estradowego,
 zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Pyrzyce,
 zakładowego planu kont dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
 udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bez
przetargowej na rzecz najemców,
 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 ogłoszenia II naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki
Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
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 ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb –WS w zakresie wydatków
strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski Pyrzyce
oraz jednostki organizacyjne Gminy Pyrzyce,
 ogłoszenia postępowania w sprawie zlecenia obsługi prawnej,
 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i
uczniom na zakup podręczników.

III.

Zatwierdziłem:
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa i serwis
centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i
pomocniczych. Wybrano ofertę nr 1 – Telekomunikacja Polska S.A.
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia było wykonie rozbudowy ulicy Podgrodzie i Sikorskiego w
Pyrzycach – etap I. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych
ofert, wybrano ofertę nr 1 – „TRANS COMPLEX”.
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia była dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu
Miejskiego w Pyrzycach. Na podstawie streszczenia oceny i porównania
złożonych ofert, wybrano ofertę nr 2 – „UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.”.
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia wykonane robót budowlanych związanych z adaptacją budynków
magazynowo – gospodarczych na cele mieszkalne – socjalne w Pyrzycach przy
ulicy Dworcowej. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert,
wybrano ofertę nr 5 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANIT” SP.J.
 protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej
niż kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
zamówienia był zakup zadaszenia estradowego. Na podstawie streszczenia oceny i
porównania złożonych ofert, wybrano ofertę nr 2 – „Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe – Produkcyjne LUMEX”.
 protokół postępowania o sprzedaży nieruchomości o pow. 20162m² położonej na
działce nr 30 w obrębie nr 1 miasta Pyrzyce. Zakupu dokonało Biuro Projektowo –
Consultingowe „STRUKTURA” Sp.zo.o. ze Szczecina,
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 protokół postępowania o najmie gruntu o pow. 14m² położonej na działce nr
144/7 w obrębie Żabów. Zakupu dokonała Pani Agnieszka Galach zam. Żabów.

IV. Wydałem decyzje w następujących sprawach:
1. z zakresu umorzeń:






4 pozytywne i 4 negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,
9 pozytywną i 11 negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego,
2 pozytywne w sprawie umorzenia odsetek w podatku rolnym,
1 pozytywną w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych,
1 pozytywną w sprawie umorzenia odsetek w podatku od środków transportowych.

2. z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
 40 decyzji o warunkach zabudowy,
 5 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
 30 decyzji w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.
4. z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5. z zakresu spraw administracyjnych:
 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania,
 5 decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego.
V.

Realizacja wniosków przyjętych przez Radę Miejską:

1. Rada przyjęła wniosek K. Budżetu o ponowne rozważenie możliwości zbycia działki
nr 88/1 obręb nr 10 miasta Pyrzyce.
W lipcu podjęto uchwałę o ustanowieniu służebności
2. Rada przyjęła wniosek Przewodniczącego R. Grzesiaka, aby nie zajmować się
projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w
ewidencji jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce .
Zrealizowano
3. Rada przyjęła wniosek Pana Radnego S. Ryżyka, aby wyprowadzić z obrad projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Genowefy i Franciszka Zadarko na
działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego w związku z nie wykonaniem
Uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2007r. i
wprowadzić go w momencie, kiedy Rada będzie obradowała nad projektem uchwały
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w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako
działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb nr 2 miasta Pyrzyce.
Zrealizowano
4. Rada przyjęła wniosek Burmistrza Pyrzyc o następującej treści: „aby w Dziale 921
Rozdział 92109 §6050 Budowa Pyrzyckiego Domu Kultury Rada Miejska
zabezpieczyła w budżecie gminy na rok 2009 kwotę 3.500.000zł, a na rok 2010 kwotę
3.775.406,82zł”.
Zrealizowano
5. Rada przyjęła wniosek Burmistrza Pyrzyc o następującej treści: „aby w Dziale 801
Rozdział 80101 §6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z halą
widowiskowo- sportową w Pyrzycach - Rada Miejska zabezpieczyła w budżecie
kwotę 173.630zł na 2009r. na wykonanie robót budowlano- montażowych”.
Zrealizowano
6. Rada przyjęła wniosek Wiceprzewodniczącego RM – M. Gryczki: „aby zamienić
nazwę „budowa uliczki Przymurnej od Baszty Lodowej, ulicy 2-go Marca w kierunku
ulicy Lipiańskiej”, na zapis o brzmieniu: „Remont ulicy 2-go Marca.”
Zrealizowano
7. Rada przyjęła wniosek, aby przekazać skargę Pana Macieja Olejniczka na działalność
Dyrektora PPK Spółka z o.o. Pana Jana Lempartego do rozpatrzenia Komisji
Rewizyjnej.
W kompetencji Rady Miejskiej.
8. Rada przyjęła wniosek, aby przekazać skargę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Bogusława 4 na działalność PPM do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.
W kompetencji Rady Miejskiej.
9. Rada przyjęła wniosek radnego M. Gryczki, aby Wysoka Rada skorzystała z
wcześniej podjętej Uchwały Nr VIII/40/07 z 29 marca 2007r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, w zakresie
handlu ulicznego, przyulicznego, tego handlu, o którym mówi projekt uchwały w
sprawie opłaty targowej.
Przyjęto do realizacji
10. Rada przyjęła wniosek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie
gminy na rok, 2008 „aby w pkt. III Zmiany w wydatkach na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008 – 2010 dokonać zmiany na zapisy następującej treści: do
tej pory było „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giżyn wraz z jej
wyposażenie”, a w tej chwili na zapisy: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Giżyn z jej wyposażeniem wraz z infrastrukturą sportową w Giżynie”, punkt drugi
„Budowa świetlicy wiejskiej w Młynach”.
Zrealizowano
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11. Rada przyjęła wniosek K. Budżetu, „aby w Uchwale Nr LIII/436/06 Rady Miejskiej w
Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, w załączniku nr 1 pozycja nr 3
dokonać zmiany terminu, do którego Rada Miejska przyjmuje założenia do budżetu na
rok następny, z „31 sierpnia” na „20 września”.
Projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji październikowej.
12. Rada przyjęła wniosek K. Rolnictwa i Ekologii, która wnioskuje do Burmistrza
Pyrzyc o przygotowanie koncepcji budowy parkingów przy ul. Cmentarnej w
Pyrzycach.
W trakcie realizacji.
VI.

Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Miejską:
 Uchwała Nr XXVII/229/08 o przeprowadzanie referendum w sprawie odwołania
Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/230/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady
Miejskiej w Pyrzycach Radny Józef Kubajek.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/231/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatela Gminy
Pyrzyce – pośmiertnie Józefowi Kubajkowi.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/232/08 w emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu prze Gminę.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/233/08 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2008.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/234/08 w sprawie zatwierdzenia zamian wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.
Zrealizowana .
 Uchwała Nr XXVII/235/08 w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce. Tracą moc uchwały
Nr XLVIII/344/98, Nr LII/381/98, Nr X/110/99, Nr XXII/250/2000, Nr
XXV/303/2000, Nr XXXIX/437/2001, Nr XXXII/243/05.
Zrealizowana.
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 Uchwała Nr XXVII/236/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 113/21 obręb nr 6 miasta
Pyrzyce, przy ul. Wały Chrobrego.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/237/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 249 obręb nr 7
miasta Pyrzyce, przy ul. Adama Mickiewicza.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/238/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 258/7 obręb nr 9
miasta Pyrzyce, przy ul. Ciepłowniczej.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/239/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 153/2 obręb nr 8 miasta Pyrzyce,
traci moc uchwała Nr X/71/07.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/240/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 113/24 obręb nr 6
miasta Pyrzyce.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/241/08 w sprawie obciążenia działki nr 98 obręb nr 9 miasta
Pyrzyce służebnością gruntową, przy ulicy Stargardzkiej.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/242/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2007.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/243/08 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2007.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/244/08 w sprawie przyjęcia zadań w zakresie przewozów
własnych jednostek organizacyjnych powiatu pyrzyckiego.
W trakcie realizacji.
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 Uchwała Nr XXVII/245/08 w sprawie upoważnienia burmistrza do podjęcia
działań w celu utworzenia Straży Międzygminnej.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/246/08 w sprawie uniesienia aportem do Pyrzyckiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. majątku kanalizacyjnego Gminy
Pyrzyce.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/247/08 w sprawie obciążenia działki nr 88/1 obręb nr 10
miasta Pyrzyce służebnością gruntową.
Ustanowiono służebność.
 Uchwała Nr XXVII/248/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/249/08 w sprawie zbycia akcji.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/250/08 w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do
zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Pyrzyckiego w sprawie
współfinansowania w roku 2008 remontu chodników w ciągu drogi powiatowej Nr
1556Z Przydarłów – Derczewko na odcinku przebiegającym przez miejscowość
Krzemlin.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/251/08 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2008.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/252/08 w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 1
w Pyrzycach.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/253/08 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/254/08 w sprawie porozumienia z Gminą Lipiany w sprawie
realizacji zadania z zakresu dowozu uczniów.
W trakcie realizacji.
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 Uchwała Nr XXVII/255/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Zrealizowana.
 Uchwała Nr XXVII/256/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
oznaczonej w ewidencji jako działka nr 32/1 o pow. 0,1875 ha obręb Ne 2 miasta
Pyrzyce. Traci moc uchwała Nr XI/84/07.
Przygotowano dokumenty do sprzedaży
 Uchwała Nr XXVII/257/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Genowefy i
Franciszka Zadarko na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierz Lipińskiego w
związku z niewykonaniem uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z
dnia 27 czerwca 2007 roku.
Rada Miejska przyjęła uchwałę.
 Uchwała Nr XXVII/258/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetrgowej udziału
½ części nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji, jako działka nr
658/2 obręb Brzesko.
W trakcie realizacji.
 Uchwała Nr XXVII/259/08 w sprawie powołania pełnomocnika inicjatora
referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Pyrzyc przed upływem
kadencji zarządzonego na dzień 5 października 2008r.
Zrealizowano Rada Miejska powołała Radnego Mariusza Majaka.

Pyrzyce, dnia 19 września 2008r.

Sporządziła:
Anna Rojek
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