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

z  z 2022 r.  poz. 559  i  583)  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 XLV Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego  

w Zdzieszowicach.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XLIII/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia  30 marca 2022 r.

b) Protokół Nr XLIV/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 kwietnia 2022 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 rok,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krapkowice,

d) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  po  umowach  dzierżawy  

zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

e) w sprawie określenia na rok 2022 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie  

Gminy Zdzieszowice,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jasionej,

g) w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  

terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2032”,

h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Żyrowa,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina 

Zdzieszowice  a  Gminą  Krapkowice  w  przedmiocie  powierzenia  Gminie  Krapkowice  

realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,

j) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  

całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
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k) w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Zdzieszowice w Zgromadzeniu Związku  

Międzygminnego „Czysty Region”,

l) w  sprawie  rozpatrzenia  protestu  dotyczącego  głosowania  w  sprawie  odwołania  

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II,

m) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,

n) w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Samorządowego w Zdzieszowicach.

5. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  dla  Gminy  Zdzieszowice  –  Kierownik  Miejsko  –  

Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach,

6. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:

a) sprawozdanie z realizacji  zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji  Gminnego  

Programu Wspierania Rodziny za rok 2021,

b) sprawozdanie  z  funkcjonowania  i  wykonania  budżetu  Miejsko   -  Gminnego  Ośrodka  

Pomocy Społecznej  w Zdzieszowicach  za  2021 rok  oraz  potrzeby  w zakresie  pomocy  

społecznej na 2022 rok,

7. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  gminy  Zdzieszowice  z  organizacjami  

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

pożytku publicznego i wolontariacie.

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

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

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

Rady.

11. Interpelacje radnych.

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

13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

14. Zakończenie sesji.
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