
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

               ul. Przemysłowa 10      57-220 Ziębice
                    tel. (074) 8 163 849,   fax. (074) 8 191 212

_______________________________________________________________________________________
BR.0002.8.2020                                   Ziębice, dnia 23 października 2020 r.

                                                                                                                                  
       

         ZAWIADOMIENIE

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym

(Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  713)  zwołuję  XXIV  sesję  Rady  Miejskiej  w  Ziębicach  na  dzień  29

października 2020 r. (czwartek), godzina 14:00 w sali widowiskowej Ziębickiego Centrum Kultury

w Ziębicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum

Gospodarstwa Domowego w Ziębicach na kadencje 2020-2024.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla

członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub

szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez  Państwową  Straż  Pożarną  lub  Gminę

Ziębice.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniający  uchwałę  nr  177/VIII/2020  Rady  Miejskiej  w

Ziębicach z  dnia 14 kwietnia  2020 r.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie

dotacji  celowej  Województwu  Dolnośląskiemu  na  realizację  zadania  w  zakresie

organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach

pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny - Ziębice - Wrocław Główny. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Parku Kulturowego

Opactwo Cystersów w Henrykowie”.



10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej

dla Powiatu Ząbkowickiego. 

11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na  przejęcie  na rzecz  Gminy

Ziębice  darowizny  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  określonej  jako

działka nr 677/2 obręb 0001 Zachód, Ziębice-Miasto. 

12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Powiatu

Ząbkowickiego.

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Ziębice.

15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia

usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i

zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Ziębice.

16. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i ustalenie

stawki takiej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik.

17. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  za  usługi

odbierania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

18. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości

położonych na terenie Gminy Ziębice.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za

gospodarowanie odpadami. 

20. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

21. Informacja Przewodniczącej Rady.

22. Interpelacje, wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie sesji.             

                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                            Agata Sobków
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