
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.7.2021                               Ziębice, dnia 11 sierpnia 2021 r.

                                                                                                                                      

     ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z wnioskiem Burmistrza zwołuję XXXIV sesję Rady

Miejskiej  w Ziębicach na dzień  16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek),  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. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  w  sprawie  ustalenia

szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  schronisku  dla  osób

bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  udzielenie  pomocy

finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego.

6. 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".

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wstępnej  lokalizacji  nowych

przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu

dróg powiatowych w granicach Gminy Ziębice.

8. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wstępnej  lokalizacji  nowych

przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu

drogi wojewódzkiej w granicach Gminy Ziębice. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości

gruntów zrekultywowanych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

oraz budowli zajętych na takie zrekultywowane składowiska odpadów. 



10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2021

rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Ziębice na lata 2021-2030. 

12. Zamknięcie sesji.

                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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