
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 

z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Statutu Gminy Zdzieszowice – Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej  

w  Zdzieszowicach  z  dnia  17  października  2018  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Op.  poz.  2884  

z  późn.  zm.)  zwołuję  XXXII  Sesję  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach.  Sesja  odbędzie  się  w  dniu  

31 marca 2021 r. o godz. 15:30.

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  i  innych  chorób  zakaźnych  oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) posiedzenie Sesji odbędzie się  za

pomocą  wideokonferencji,  a  wszystkie  rozstrzygnięcia  (głosowania)  podejmowane  będą  zdalnie  za

pośrednictwem programu eSesja. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie  protokołu:  Nr  XXXI/2021  Sesji  Rady  Miejskiej  w Zdzieszowicach w dniu  24  lutego

2021r.,

      5.    Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie przekazania petycji według właściwości,

d) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko COVID – 19,

e) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

f) w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy

Zdzieszowice,

g) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  po  umowach  dzierżawy  lub  najmu

zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

h) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021,

i) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na

rok 2021

j) w sprawie  wyrażenia  zgody na  przystąpienie  Gminy Zdzieszowice  do  projektu  pn.  "Wdrożenie

systemu  zarządzania  jakością  powietrza  w  samorządach  województwa  Opolskiego"  w  ramach

programu LIFE,

k) w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Rozwoju  Sieci  Dróg  Gminnych  w  Gminie  Zdzieszowice  na  lata  

2021-2025”,



l) w  sprawie  zwolnienia  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

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

      7.   Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący Rady.

   8.   Sprawozdanie  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym -  Przewodniczący  stałych  Komisji     

Rady.

      9.   Interpelacje radnych.

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

      11.   Wolne wnioski, zapytania i informacje.

      12.   Zakończenie sesji.


