
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.10.2021                        Ziębice, dnia 22 października 2021 r.

                                                                                                                                      

           ZAWIADOMIENIE

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na dzień

28 października 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 XXXVI Sesji Rady Miejskiej. 

5.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLVI/310/2014  Rady

Miejskiej w Ziębicach z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad wypłat diet i zwrotu kosztów

podróży służbowych dla sołtysów.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/VIII/2019 Rady Miejskiej

w Ziębicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Ziębice poboru

podatków rolnego,  leśnego  i  od  nieruchomości  od  osób  fizycznych  w drodze  inkasa  oraz

określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 325/VIII/2021 Rady Miejskiej

w Ziębicach z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Ząbkowickiego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 314/VIII/2021 Rady Miejskiej

w Ziębicach z  dnia 16 sierpnia 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  pomocy

finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym

dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy Ziębice  w 2021 roku na  bieżące  utrzymanie  urządzeń

melioracji  wodnych,  trybu  postępowania  w  sprawie  udzielenia  dotacji  i  sposobu  ich

rozliczenia.



10.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad

udzielania  dotacji  celowych  ze  środków  budżetu  gminy  Ziębice  na  dofinansowanie

przedsięwzięć służących ochronie powietrza.  

11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  227/VIII/2020  Rady

Miejskiej  w  Ziębicach  z  dnia  29  października  2020 r.  w sprawie  Regulaminu  utrzymania

czystości i porządku na terenie gminy Ziębice.

12.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  228/VIII/2020  Rady

Miejskiej  w  Ziębicach  z  dnia  29  października  2020 r.  w sprawie  szczegółowego  sposobu

i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Ziębice.

13.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  229/VIII/2020  Rady

Miejskiej  w Ziębicach z dnia 29 października 2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych

i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

14.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  241/VIII/2020  Rady

Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

położonych na terenie Gminy Ziębice. 

15.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

16. Informacja Przewodniczącej Rady.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie sesji.

                  

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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