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

z  z 2022 r.  poz. 559  i  583)  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 XLVI Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 

Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r.  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/2022 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 19 maja

2022 r.

4. Raport o Stanie Gminy:

a) raport o stanie Gminy za rok 2021 – 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 2021 r. oraz udzielenia absolutorium

Burmistrzowi Zdzieszowic:

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2021 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 2021 r.

e) podjęcie  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

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

g) zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  dotyczącą  wniosku  Komisji

Rewizyjnej,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi

Zdzieszowic za 2021 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 rok,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,



c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy

niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,

d) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze środków finansowych pozostających

w dyspozycji Województwa Opolskiego i przyjęciu powierzonego zadania,

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.

Projekty uchwał zawarte w pkt. 6 ppkt. a i b zostaną dostarczone radnym w terminie 7 dni.

Proszę o przygotowanie przez właściwe komisje Rady Miejskiej w Zdzieszowicach opinii 

w sprawie projektów uchwał, zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2018 w sprawie trybu oraz zakresu pracy

komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Przypominam, że radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu do dnia 21 czerwca 2022 r. -

§ 43 ust. 2 Statutu.

Zgodnie  z  art.  25  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  –

pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w calu umożliwienia mu brania

udziału w pracach organów gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY 
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