
Sesja  odbędzie  się  w  dniu  20  września  2012r.  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 XXIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 czerwca 2012r. i 

Protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 lipca 2012r. oraz Protokołu 

XXV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lipca 2012r.

4. Zapoznanie radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nt. opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zdzieszowicach – skarga pani K------- K--------,

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zdzieszowicach – skarga pani H-------- P--------,

c) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2012r.,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

e) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – projekt z dnia 10 lipca 2012r.,

f) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – projekt z dnia 30 sierpnia 2012r.,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej,

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żyrowej,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Januszkowicach,

j) w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  oraz 

zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

k) w sprawie  zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia  Statutu  Osiedla  Piastów I  oraz  uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Stara Część Miasta,

l) w  sprawie  uchwalenia  dopłat  do  ceny  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,

m) w sprawie przystąpienia  do realizacji  projektu „Droga do sukcesu w Gminie  Zdzieszowice”

nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12 w roku szkolnym 2012/2013,

7. Sprawozdanie  z  prac  w  okresie  międzysesyjnym  –  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej

w Zdzieszowicach.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

9. Sprawozdanie  komisji  stałych  z  prac  w  okresie  międzysesyjnym  –  przewodniczący

komisji stałych. 



10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej Sesji.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Sesji.


