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Radny/a
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję L  Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 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 XLIX/2014 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 

2014 r.

4. Rozpatrzenie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2013 rok,

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Zdzieszowice,

e) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2013 rok,

f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

g) zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą Wniosku Komisji 

Rewizyjnej,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2014 r.,

b) w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II 

półrocze 2014 r.,

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub



całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Zdzieszowice,

d) w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz 

gimnazjum,

e) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

f) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedziba w 

Kędzierzynie -  Koźlu,

g) w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i 

paliwa gazowe Gminy Zdzieszowice”,

h) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 rok,

i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zdzieszowice dla terenu poszerzenia cmentarza,

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy 

Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzeń za inkaso 

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,

l) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 

w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19.

6. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic.

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym -  Przewodnicząca Rady.

8. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym -  przewodniczący komisji 

stałych.

9. Interpelacje radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.

11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12. Zakończenie Sesji.

W związku z § 44 ust. 1 Statutu Gminy Zdzieszowice informuję, iż Protokół Nr XLIX/2014 Sesji Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014 r. będzie dostępny do wglądu w biurze Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zdzieszowice.pD. Przypominam, że radni 

mogą zgłaszać poprawki do protokołu do dnia 25 czerwca 2014 r. - § 44 ust. 2 Statutu.

Proszę o przygotowanie przez właściwe komisje Rady Miejskiej w Zdzieszowicach opinii w sprawie 

projektów uchwał, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/205/8 w sprawie trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -  pracodawca obowiązany 

jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

http://www.bip.zdzieszowice.p

