
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2015 r.

4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zdzieszowice,

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej

na terenie Gminy Zdzieszowice,

e) w sprawie opłaty targowej,

f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

h)  w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  warunków  zwolnienia  od  podatku  rolnego  gruntów

gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

i) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych,

j) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i

wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli  i  innych form wychowania

przedszkolnego,  prowadzonych  na  terenie  gminy  Zdzieszowice  przez  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne

niezaliczane do sektora finansów publicznych,

k)  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów

prowadzonych przez gminę Zdzieszowice,

l) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z

dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice,

ł)  w  sprawie  przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

m) w sprawie nadania nazwy ulicy w Żyrowej,

n) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego

w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12,

o) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w  Zdzieszowicach przy ul.

Chopina 12,

p) w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice

na lata 2015-2032” 

r) w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020”,

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

7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Rady.

8. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący stałych Komisji Rady.

9. Interpelacje radnych.

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

11. Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

12. Zakończenie sesji.


