Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2014r. 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 XLVIII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r.
4. Działalność świetlic samorządowych w Gminie Zdzieszowice.
5. Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach – sprawozdanie.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy,
b) w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jana
Brzechwy w Zdzieszowicach,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego,
e) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
f) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
g) w sprawie zmiany uchwały nr LII/406/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29
września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
do 2015 roku,
h) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach,
i) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,
j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
k) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
l) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie
opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Burmistrz Zdzieszowic.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodnicząca Rady.
9. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym – przewodniczący komisji
stałych.

10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
13. Zakończenie Sesji.

