
   
Proponowany porządek obrad sesji 
Rady Miejskiej w Pszowie 
w dniu 26 czerwca  2013 r. 
w sali konferencyjnej UM Pszów o godz. 1530 

ul. Pszowska 534 (I budynek, I piętro) 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu za rok 2012. 

• Odczytanie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej 

• Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:  
 

a) o sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2012 rok 
b) o wniosku Komisji Rewizyjnej  

 
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Pszów za rok 2012. 
 
• podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2012. 
 

 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a) poparcia uchwały Nr XXXII/317/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 
2013r. w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa  Śląskiego w sprawie 
przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie Powiatu Wodzisławskiego, 

 
b) poparcia uchwały Nr XXXII/318/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 

2013r. w sprawie przyśpieszenia prac nad oddaniem do uŜytku Autostrady A-1 od 
węzła w Świerklanach do węzła w Mszanie, 

 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 

d) zmiany uchwały Nr XLIV/291/2006 z dnia 19 września 2006r. w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pszów, 
połoŜonych przy ul. Traugutta, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, 

 
e) zmiany uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27 marca 2013 

roku w sprawie udzielenia w 2013r., pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu 
na realizację zadań z zakresu administrowania drogami, 

 
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2013-2019, 

 
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Pszów na lata 2013-2020,  
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h) zmian w budŜecie Miasta Pszów na rok 2013. 
 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta dotyczące; 
 

• zarządu Miastem w okresie między sesjami  
• ze sposobu załatwienia interpelacji 
• ze sposobu realizacji inwestycji w mieście 
• dyskusja nad sprawozdaniem 
 

6. Przyjęcie protokołów z sesji RM nr 0002.XXXI.2013 z dnia 28 maja br oraz 
nr 0002.XXXII.2013 z dnia 12 czerwca 2012 r.  

 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie.  

 


