
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

_______________________________________________________________________________________
BR.0002.11.2020                                        Ziębice, dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na dzień

28 grudnia  2020  r.  (poniedziałek),  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 XXVI Sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia  szczegółowych

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

6. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania

i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia

warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,  jak  również  trybu  ich

pobierania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom społecznym Gminy

Ziębice na rok 2021.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru,  wielkości  i  granic

Aglomeracji Ziębice.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 235/VIII/2020 Rady Miejskiej

w Ziębicach z  dnia  29  października  2020 r.  ws.  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają

z końcem roku budżetowego 2020.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2020 rok.



11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej

Gminy Ziębice na lata 2021-2030:

a) odczytanie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały,

c) opinie Komisji stałych Rady,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2021 rok:

a) odczytanie projektu uchwały,

b)  odczytanie  opinii  RIO o  projekcie  uchwały oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu

Gminy Ziębice,

c) opinie i wnioski Komisji stałych Rady,

d) stanowisko Burmistrza wobec opinii i wniosków Komisji stałych,

e)  przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały, 

f) dyskusja,

g) przyjęcie autopoprawki,

h) podjęcie uchwały.

13. Informacja o przebudowach i remontach dróg na terenie Gminy Ziębice w 2020 roku. 

14. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

15. Informacja Przewodniczącej Rady.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.             

                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                            Agata Sobków
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