
Sesja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015r. 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 VI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 lutego

2015 r.

4. Informacja  o  działalności  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Zdzieszowicach, w tym:

a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej za 2014 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy na 2015 r.,

b) ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji

społecznej i demograficznej wraz z rekomendacjami,

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r.,

d) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.

5. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Współpracy  Gminy  Zdzieszowice  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  z  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.

6. Podjęcie uchwał:

a) o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXVIII/288/2013 z dnia 16

lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  „Wodociągów  

i Kanalziacji” Spółka zo.o. w Zdzieszowicach na lata 2014 – 2018,

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

Zdzieszowice, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,

c)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  nr  1  położonego  

w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,

d) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego

w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,

e)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Januszkowicach

(działka nr 108/72),

f)  w sprawie  wyrażenia  zgody na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Januszkowicach



(działka nr 108/70),

g) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok,

h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

i) w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia

Puchatka w Zdzieszowicach.

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

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący 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.


