Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 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 XLV/2014 Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2014 r. oraz
Protokołu Nr XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2014 r.
4. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Zdzieszowice, w tym zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice,
b) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Zdzieszowice do stanu
faktycznego,
c) w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Zdzieszowice do stanu
faktycznego,
d) w sprawie dokonania zmian budżetu,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2014,
g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” lata 2014 -2020,
h) w

sprawie

przyjęcia

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Gminy

Zdzieszowice na lata 2014 – 2020,
i) w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
j) w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020.
7. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – pełniąca obowiązki Burmistrza Zdzieszowic
pani Sybila Zimerman.
8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym – Przewodnicząca Rady.

9.Sprawozdanie komisji stałych z prac w okresie międzysesyjnym – przewodniczący
komisji stałych.
10. Interpelacje radnych
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej Sesji.
12. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.
13. Zakończenie Sesji.

