
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.2.2022                                     Ziębice, dnia 17 luty 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 XLI sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na

dzień  24 luty 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 XL Sesji Rady Miejskiej. 

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

6.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu

Ząbkowickiego. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku

komunikacyjnego na potrzeby gminnej  komunikacji  autobusowej  w ciągu drogi  powiatowej

w granicach Gminy Ziębice.

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

Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie

budowy  chodnika  dla  pieszych,  na  terenie  miejscowości  Henryków  –  dokumentacja

techniczna”.

9.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  362/VIII/2021dotyczącej

udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  realizację  zadania  pn.:

„Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  385  w  zakresie  budowy  chodnika  w  Ziębicach  ul.

Wałowa”.

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

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

budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Ziębice, ul. Sportowa, na odcinku od

istniejącego chodnika do zjazdu na ul. Pustą-dokumentacja techniczna”. 



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

Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie

budowy chodnika dla pieszych, na terenie miejscowości Lubnów”.

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

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

budowy  chodnika  dla  pieszych,  na  terenie  miejscowości  Niedźwiednik  -dokumentacja

techniczna”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr

4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

14.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu

przyznawania  i  pozbawiania  stypendium  sportowego  szczególnie  uzdolnionym  uczniom

i przedszkolakom w Gminie 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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