
Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 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 VIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja

2015 r.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2014 rok,

b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

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

z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 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 dokonania zmian budżetu na 2015 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych,

c)  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  nr  L/388/2014  Rady  Miejskiej  

w  Zdzieszowicach  z  dnia  26  czerwca  2014  r.  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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/341/2014 Rady Miejskiej  

w  Zdzieszowicach  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  w  sprawie  podwyższenia  kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania

dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 -



2020” w formie pieniężnej,

e) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach na II półrocze  

2015 r.,

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

II półrocze 2015 r.,

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

7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący 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.


