
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020

poz. 713 i 1378) oraz § 21 ust. 4 Statutu Gminy Zdzieszowice – Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2884 z późn.

zm.)  zwołuję  XXXIV  Sesję  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach.  Sesja  odbędzie  się  w  dniu  

30 czerwca 2021 r. o godz. 15:30.

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

związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  i  innych  chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie

Sesji  odbędzie  się  za  pomocą  wideokonferencji,  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 protokołu Nr XXXIII/2021 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 19

maja 2021r.

4. Raport o Stanie Gminy:

a) raport o stanie Gminy za rok 2020 – wystąpienie Burmistrza Zdzieszowic,

b) debata nad raportem o stanie gminy,

c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Zdzieszowic,

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.  oraz udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2020 r.

b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice,

d) zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii o sprawozdaniu z

wykonania budżetu za 2020 r.

e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

f) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,

g) zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  dotyczącą  wniosku  Komisji

Rewizyjnej, 

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic za 2020 r.

6.    Podjęcie uchwał:



a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 rok,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w  sprawie  uchwalenia  „Założeń  do  planu  zaopatrzenia  w ciepło,  energię  elektryczną

i paliwa gazowe gminy Zdzieszowice”,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach najmu lub dzierżawy

zawartych na czas oznaczony do 3 lat,

e) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkaniowego  położonego  

w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 10.

f) w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez

Gminę Zdzieszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

g) w  sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostek  paliwa  w  Gminie  Zdzieszowice  w  roku

szkolnym 2021/2022,

h) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko COVID -19,

      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 stałych Komisji  

Rady.

      10.   Interpelacje radnych.

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

    12.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.

     13.  Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Edward Paciorek


