
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 

        3 września 2015 r. o godzinie 1700 
 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 27 Stycznia 4, odbędzie się 
 

IX 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 uwag i poprawek do porządku obrad. 
 

Część druga – obrady. 
 
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z infor-
macją o realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2015 r..  
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2015-2020. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Miejskiej Skórcz na 2015 rok. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Skór-
cza do roku 2020 - „Skórcz 2020”. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skór-
czu Nr VI/25/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opła-
ty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości oraz określenia warunków jej stosowania. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowa-
nia kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję  
2016 – 2019. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania  
i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skórczu oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym. 
 
Część trzecia – zakończenie obrad. 
 
1. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
2. Zakończenie obrad. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
K. Czapiewski 


