
Porządek obrad sesji w dniu 10 września  2015 roku  

 

1. Sprawy regulaminowe 

    a/otwarcie obrad 

    b/stwierdzenie prawomocności obrad 

    c/przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji 

2.Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej  

3.Interpelacje radnych  

4. Zapytania i wnioski do przedstawicieli  Starostwa Opolskiego  

5. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Popielów za I półrocze 2015 roku 

6.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku 

7.Informacja o przebiegu wykonania Planów Finansowych za I półrocze 2015 roku  instytucji 

    kultury (Samorządowego Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej )   

8. Opinia   Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji  przebiegu 

     wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.  

 9.Dyskusja 

 10. Podjęcie uchwał: 

Nr  X/46/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 

 Nr X/47/2015 w sprawie  zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  informacji o 

kandydatach na ławników  

Nr  X/48/2015 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych będzie przysługiwała dieta  

Nr  X/49/2015 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne 

Nr  X/50/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015     

Nr  X/51/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnowej  

 Nr X/52/2015 w sprawie  udzielenia dotacji  dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych  

Nr  X/53/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego   wsi  Popielów 

Nr  X/54/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego   wsi Stare Siołkowice 

Nr  X/55/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego   wsi Karłowice 

Nr  X/56/2015   w  sprawie udzielenia  dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Aniołów  

w Popielowie na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kościoła  p.w. NMP Królowej 

Aniołów w Popielowie. 

 

 



 

 

 

Nr  X/57/2015  w sprawie  udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Aniołów  

w Popielowie na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kościoła p.w. św. Andrzeja w 

Popielowie. 

Nr  X/58/2015   w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła  

w Karłowicach na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kościoła p.w. św. Michała 

Archanioła w Karłowicach. 

Nr  X/59/2015   w sprawie  udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła  

w Karłowicach na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kościoła  p.w. św. Judy 

Tadeusza w Kurzniach.  

Nr  X/60/2015  w sprawie  reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

„PROWOD” Sp. z o.o w Czrnowąsach 

 

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 

12.Zapytania i wolne wnioski  

      

 

 


