
 
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 

23 czerwca 2020 r. o godzinie 1600  
w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, 

ul. 27 Stycznia 4, odbędzie się  
 

XVIII 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. 

2. Analiza przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

3. Analiza i podsumowanie kosztów zimowego utrzymania ulic i dróg w mieście. 

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Skórcz. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania Burmistrza Miasta Skórcz z wykonania budżetu za rok 2019. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Skórcz z tytułu 
wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 
2020 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Skórcz na lata 2020-2030. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Miejskiej Skórcz na rok szkolny 2020/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 451, w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 22, w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. 

13. Przyjęcie planów pracy komisji na drugie półrocze 2020 roku. 

 
 
 

Część trzecia - zakończenie obrad. 

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


