
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.1.2022                              Ziębice, dnia 21 stycznia 2022 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 XL sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na

dzień  27 stycznia  2022  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 XXXIX Sesji Rady Miejskiej. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 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.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc

zdrowotną  dla  nauczycieli  w  2022  r.,  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  tej

pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka

w żłobku utworzonym przez gminę.

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

2022/2023 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych

na terenie Gminy Ziębice. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia w roku szkolnym 2022/2023 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.



10.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  z  dnia 08.12.2021 r.  na

działalność Burmistrza Ziębic.

11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  formie

darowizny na cel  publiczny na rzecz  samorządowej  instytucji  kultury  pod nazwą Ziębickie

Centrum Kultury, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Henrykowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa

użytkowania nieruchomości położonej w Ziębicach przy ul. Browarnej 1. 

13.  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.

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

Gminy Ziębice na lata 2022-2040. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 rok.

16. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

17. Informacja Przewodniczącej Rady.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

19. Zamknięcie sesji.

            

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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