
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.3.2022                                   Ziębice, dnia 25 marca 2022 r.

                                                  

                                                                                    
    ZAWIADOMIENIE

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na dzień 31 marca

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 XLI Sesji Rady Miejskiej. 

5.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  przewodniczących

i wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ziębicach VIII kadencji. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28.01.2022 r. na brak

działania  ze  strony  Burmistrza  Ziębic  w  sprawie  uszkodzenia  przyłącza  kanalizacyjnego,

którego właścicielem jest skarżący. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13.02.2022 r. na brak

działania ze strony Burmistrza Ziębic na zalewanie nieruchomości prywatnej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13.02.2022 r. na brak

działania  Burmistrza  Ziębic  w  sprawie  uchylania  się  gminy  od  terminowego  odbioru

nieczystości stałych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla

strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

10.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  przyjęcia  Programu opieki  nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ziębice w 2022 r.

11.  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. 



12.  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. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Ziębice dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy

Ziębice. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w

Ziębicach  z  dnia  24  września  2004  r.  w  sprawie:  zasad  wydzierżawiania  i  najmu

nieruchomości wchodzących w skład Mienia Komunalnego 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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