
 

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

25 listopada 2020 roku godz. 14.00 sala narad Rady Miejskiej 

 

I. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

II. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

III. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie – druk nr 1; 

2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na rok 2021– druk nr 2; 

3) zmieniająca Uchwałę Nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie 

Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. – druk nr 3; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji  projektu oraz wniesienia wkładu własnego do 

projektu pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” nr projektu RPOP.09.01.01-16-0012/19” – druk nr 4; 

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat – druk nr 5; 

6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie – druk nr 6; 

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości – druk nr 7; 

8) ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 8; 

9) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 9; 

10) zmieniającej Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r. – druk nr 10; 

11) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą 

Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. – druk 

nr 11. 

IV. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. 

V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

VI. Pytania do Sprawozdania Burmistrza. 

VII. Wnioski, sprawy różne. 

VIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej. 

XI. Ustalenie daty następnej sesji. 

XII. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej. 


