
Sesja  odbędzie się w dniu  26 lutego 2013r. o godz. 15:30 w sali  narad Urzędu Miejskiego w 

Zdzieszowicach.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XXXI/2013 Sesji  Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu  22 

stycznia 2013r.

4. Członkostwo Gminy Zdzieszowice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

– dyskusja.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

6. Informacja  o  organizacji  i  wykonywaniu  zadań  przejętych  przez  Spółkę  WiK  i  Urząd 

Miejski po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2013r.,

b) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice,

c) w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  problemowej  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach,

d) w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Zdzieszowicach,

e) w sprawie przystąpienia Gminy Zdzieszowice do Związku Gmin Śląska Opolskiego w 

Opolu i przyjęcia jego Statutu,

f) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/123/2011 Rady miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania 

z  obiektów  i  urządzeń  sportowych  Publicznego  Gimnazjum  im.  Ks.  Kard.  S. 

Wyszyńskiego w Zdzieszowicach,

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice,

h) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 

nieczystości ciekłych,

i) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 

przekraczającej  100.000,00 zł.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.

9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodnicząca Rady.



10. Sprawozdanie  komisji  stałych  z  prac  w  okresie  międzysesyjnym  –  przewodniczący

komisji stałych. 

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie Sesji.


