
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

_______________________________________________________________________________________
BR.0002.1.2021                                        Ziębice, dnia 21 stycznia 2021 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 XXVIII sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na dzień

28 stycznia 2021 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 XXVII Sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym

2021/2022  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  do  publicznych  szkół

podstawowych na terenie Gminy Ziębice.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia w roku szkolnym 2021/2022 kryteriów

lokalnych  naboru  wraz  z  liczbą  punktów  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  publicznych  innych  form  wychowania

przedszkolnego  prowadzonych  przez  Gminę  Ziębice  na  drugim  etapie  postępowania

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form

doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za

kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli,  na które dofinansowanie jest

przyznawane  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na

I półrocze 2021 roku.



9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ziębice do Stowarzyszenia

Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/2019 Rady Miejskiej

w Ziębicach z dnia 26 września 2019 r. ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Dolnośląskiego w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz

z budową chodnika w m. Ziębice.”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Ziębice dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków  lub  znajdującym  się  w  gminnej  ewidencji  zabytków,  usytuowanym  na  terenie

Gminy Ziębice.

12. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

13. Informacja Przewodniczącej Rady.

14. Interpelacje, wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.             

                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                            Agata Sobków
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