Porządek obrad sesji
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
w dniu 26 marca 2012 r.
godz. 15.30 sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., w tym
przyjęty na 2012 r. stan zaspokojenia potrzeb socjalnych przez OPS z
uwzględnieniem opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych.
Informacja o przygotowaniu gminy do sytuacji kryzysowej, tj. planu i działań
mających na celu zapobieganie przed powodzią.
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r.,
2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadzkiem za 2011 r.,
3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie za rok 2011 r.,
5. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2012”,
6. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie,
7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,
8. w sprawie przyjęcia/nie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem,
9. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem:
a/ zgłaszanie kandydatów,
b/ wybór komisji skrutacyjnej,
c/ przeprowadzenie głosowania,
d/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2012 r.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad Sesji.

