
Sesja odbędzie się w dniu 28 maja 2020  r.   (czwartek)   o godz.   15:30.   

Na podstawie art 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm) posiedzenie Sesji odbędzie się

za pomocą videokonferencji a wszystkie rozstrzygnięcia (głosowania) podejmowane będą zdalnie za

pośrednictwem programu eSesja.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokołu Nr XVIII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020 r.;

b)  Protokołu Nr XIX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r.;

4. 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 2019.

5. Sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach:

a) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji „Gminnego

Programu Wspierania Rodziny za rok 2019,

b)  sprawozdanie  z  działalności  i  wykonania  budżetu  Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy

Społecznej  w  Zdzieszowicach  za  2019r.  oraz  potrzeby  w  zakresie  pomocy  społecznej  na

2020r.,

c)  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  dla  Gminy  Zdzieszowice  wg  stanu  na  dzień

31.12.2019r. wraz z rekomendacjami.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia

mieszkańców przed elektroskażeniem,

d) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego,

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego,

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

oznaczony do 3 lat (501/4; 503/4; 503/6 Jan-ce),



h)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  położonych  w  Zdzieszowicach

(2687/4; 2687/6; 2687/8; 2687/10 Zdz-ce)

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

oznaczony do 3 lat ( 86/10; 86/13; 87/5 Jan-ce),

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

oznaczony do 3 lat ( 303/4; 303/5; 304 Krępna),

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

oznaczony do 3 lat (213; 287 Jan-ce),

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3

lata w trybie bezprzetargowym (454 Żyrowa).

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 Komisji.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na poprzedniej sesji oraz w okresie

międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

13. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Paciorek


