
 
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 

17 grudnia 2019 r. o godzinie 1600  
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 27 Stycznia 4, odbędzie się  

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU VIII 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. Informacja z działalności Związku Gmin Wierzyca oraz perspektywy dalszej działalności, po 

przeprowadzeniu przetargów na wywóz śmieci – przedstawia przedstawiciel ZGW. 
 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Miejskiej Skórcz na 

2019 rok. 
 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 

Skórcz na lata 2019-2029.  
 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku.  
 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.  
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok. 
 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta Skórcz. 

 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Skórczu. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miejskiej Skórcz na rok szkolny 2019/2020. 
 
11. Przedstawienie planów pracy komisji na pierwsze półrocze 2020 roku: 
 
12. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok. 
 
 
 
 

Część trzecia - zakończenie obrad. 

1. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
2. Zakończenie obrad. 
 


