Zębowice, dnia 22 kwietnia 2014 rok.

Informuję, iż w dniu 29 kwietnia
2014 roku o godz.900 w sali „Domu
Spotkań” w Zębowicach odbędzie się XXXII w szóstej kadencji sesja Rady Gminy
Zębowice według następującego porządku obrad :
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji .
4. Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z realizacji wieloletniego programu
współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy
Zębowice, który jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
6. Wolne wnioski i zapytania .
7. Podjęcie uchwały w sprawie :
1) zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej
3) uchylenia uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat
5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
7) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu na realizację
zadania w zakresie działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sowczycach
8) zmieniająca uchwałę Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice z dnia
23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2014”
9) zmieniająca uchwałę Nr XV/105/08 Rady Gminy Zębowice z dnia
23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”
10) poparcia stanowiska Zarządu Związku Producentów Ryb
11) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
12) stwierdzenia
,
że
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi
RADAWIE , nie narusza ustaleń studium
13) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego na gruntach wsi RADAWIE
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji .
10. Zakończenie sesji Rady Gminy.

