Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 i 1834) oraz § 21 ust. 1 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 XLI Sesję
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Sesja odbędzie się w dniu 2 marca 2022 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. z 2021 r. poz. 2095 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 XL/2021

Sesji

Rady

Miejskiej

w

Zdzieszowicach

z dnia

26 stycznia 2022 r.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.

Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Zdzieszowice na lata 2022 - 2027,
b) w sprawie uchwalenia 3 - letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zdzieszowice na lata
2022 - 2024,
c) zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

ustalenia

statutu

Żłobka

Samorządowego

w Zdzieszowicach,
d) w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w Żłobku Samorządowym
w Zdzieszowicach oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy po umowach najmu lub dzierżawy
zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach dzierżawy zawartych na czas
oznaczony do 3 lat,
g) w

sprawie

wyrażenia zgody na

zbycie

nieruchomości

położonej

w

Krępnej

przy

ul. Zdzieszowickiej 33,
h) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej,
i)

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębach Rozwadza i Januszkowice, gmina Zdzieszowice,

j)

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

k) w sprawie przekazania petycji według właściwości,
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 i informacje.
12. Zakończenie sesji.

