
ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zębowice, 

że w dniu 11 września 2018 r. o godz. 1100   w sali „Domu Spotkań”  w Zębowicach 

 odbędzie się  XXXII w siódmej kadencji sesja Rady Gminy  Zębowice.                                                                           

 

Tematem obrad sesji będzie:                                          
1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. 

4. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. 

5. Wolne wnioski i zapytania  radnych  i sołtysów. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok, 

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

3) udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie, 

4) udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice, 

5) zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

6) ustalenia dla terenu Gminy Zębowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży, 

7) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie 

bezprzetargowym, 

9) uchylenia uchwały Nr XXXI/229/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej 

w obrębie Zębowice, 

10) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, 

11) upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych 

spraw w zakresie administracji publicznej, 

12)  określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zębowice, 

13) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych, 

14) nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach. 

7. Przedstawienie informacji o: 

 przebiegu wykonania budżetu Gminy Zębowice, 

 przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, 

 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

 

8. Informacje i komunikaty. 

9. Przyjęcie protokołu obrad z sesji Rady Gminy Zębowice odbytej 27 czerwca 2018 r. 

10. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

      

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                           w Zębowicach 


