
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.12.2021                              Ziębice, dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na

dzień  29 grudnia 2021 r. (środa), godzina 10:00 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 XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

5.  Przedstawienie  przez  Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  informacji

o  wynikach  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w  Ziębicach  oraz  wręczenie

zaświadczenia o wyborze.

6. Ślubowanie Radnej. 

7.  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. 

8.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  profilaktyki

i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania  narkomanii  i  problemom

społecznym Gminy Ziębice na rok 2022. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnych w skład komisji stałych Rady

Miejskiej w Ziębicach VIII kadencji. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ziębice. 



11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie

budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa”.

12.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają

z końcem roku budżetowego 2021.

13.  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. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

Gminy Ziębice”.

15.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającego  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad

udzielania  dotacji  celowych  ze  środków  budżetu  gminy  Ziębice  na  dofinansowanie

przedsięwzięć służących ochronie powietrza. 

16.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  pokrycia  w  2021  roku  części  kosztów

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Gminy Ziębice na lata 2021-2035.

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

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Ziębice na lata 2022-2040:

a) odczytanie projektu uchwały,

b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały,

c) opinia Komisji Budżetowej,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2022 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. 



21. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

22. Informacja Przewodniczącej Rady.

23. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

24. Zamknięcie sesji.

            

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków


	Przewodnicząca Rady Miejskiej
	w Ziębicach

