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

z z 2022 r. poz. 559 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

XLIX Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 

Sesja  odbędzie  się  w  dniu  28  września  2022  r.  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 protokołów:

a) Protokół Nr XLVI/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 czerwca 2022r.

b) Protokół Nr XLVII/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 2022 r.

c) Protokół Nr XLVIII/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2022r.

4. Przedstawienie zmiany Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 rok,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie dzierżawy zawartej na czas      

   oznaczony do 3 lat,

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu       

    zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,

f)  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania      

   przestrzennego obejmującego część miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góry Świętej Anny i Zielonej.

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

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

9.  Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym - Przewodniczący stałych 

       Komisji Rady.

10. Interpelacje radnych.

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

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

 13. Zakończenie sesji.
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