Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014r. 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 XLVII/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2014 r.
4. Stan infrastruktury drogowej w Gminie.
5. Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Gminie Zdzieszowice
6. Informacja o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zdzieszowicach, w tym:
a) sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2013 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy na 2014 r.,
b) ocena zasobów pomocy społecznej dobranej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej wraz z rekomendacjami,
c) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby na 2014 r.
związane z realizacja zadań ,
d) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 r.
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 o wolontariacie za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (droga
w obrębie wsi Oleszka),
b) w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (droga
w obrębie wsi Januszkowice),
c) w sprawie przekazania skargi,
d) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r.,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej przy
ulicy Głównej, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy
procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali,
g) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – pełniąca obowiązki Burmistrza

Zdzieszowic pani Sybila Zimerman.
10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodnicząca Rady.
11. Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym – przewodniczący komisji
stałych.
12. Interpelacje radnych
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.
14. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
15. Zakończenie Sesji.

