
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.6.2021                               Ziębice, dnia 17 czerwca 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 XXXIII sesję Rady Miejskiej w Ziębicach

na  dzień  24 czerwca  2021  r.  (czwartek),  godzina  14:00 w  sali  konferencyjnej  Ratusza

Miejskiego w Ziębicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  ustalenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa

w gminie Ziębice na rok szkolny 2021/2022. 

6. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji

Rewizyjnej na II półrocze.

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  określania  zasad  dofinansowania

przedsięwzięć  związanych  z  usuwaniem  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest

z terenu gminy Ziębice.

8. Rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie  ustalenia  wstępnej  lokalizacji  nowego

przystanku komunikacyjnego na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu

drogi wojewódzkiej w granicach Gminy Ziębice.

9. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  ustalenia  wstępnej  lokalizacji  nowych

przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu

dróg powiatowych w granicach Gminy Ziębice.



10. Raport o stanie Gminy Ziębice za 2020 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ziębice za 2020 rok,

b) debata nad przedstawionym raportem, 

c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ziębic za

rok 2020. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Ziębice  za  2020  rok  oraz w  sprawie

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2020

rok: 

a)  odczytanie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym

z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2020 rok,

b)  odczytanie  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

w Ziębicach opinii  Komisji  o wykonaniu budżetu Gminy Ziębice za 2020 rok oraz

wniosku Komisji o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Ziębic za 2020 rok,

c)   odczytanie  uchwały Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  we

Wrocławiu ws. opinii  o  wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Ziębicach

o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Ziębic za 2020 rok,

d) dyskusja,

e)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2020 rok,

f)  rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2020 rok.

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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