
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.7.2022                               Ziębice, dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Ziębicach

na dzień  30 czerwca 2022 r. (czwartek), godzina 14:00 w sali konferencyjnej Ziębickiego

Centrum Kultury.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  ustalenia  Statutu  Żłobka  Miejskiego

w Ziębicach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę  nr  XXII/154/2012 z dnia  26

czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

oraz ustalenia jej przebiegu.

8. Rozpatrzenie  projektu uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb

Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej”, w zakresie terenu

oznaczonego symbolem 1KK.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ziębic uprawnień

w  zakresie  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi  komunalne  o  charakterze

użyteczności  publicznej  oraz  za  korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności

publicznej Gminy Ziębice w zakresie usług świadczonych na cmentarzu komunalnym

w Ziębicach.

10. Raport o stanie Gminy Ziębice za 2021 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Ziębice za 2021 rok,



b) debata nad przedstawionym raportem, 

c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ziębic za

rok 2021. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Ziębice  za  2021  rok  oraz w  sprawie

udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2021

rok: 

a)  odczytanie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym

z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok,

b)  odczytanie  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej

w Ziębicach opinii  Komisji  o wykonaniu budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok oraz

wniosku Komisji o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Ziębic za 2021 rok,

c)   odczytanie  uchwały  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  we

Wrocławiu ws.  opinii  o   wniosku Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Ziębicach

o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Ziębic za 2021 rok,

d) dyskusja,

e)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2021 rok,

f)  rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2021 rok.

12. Informacja o planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych.

13. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.

14. Informacja Przewodniczącej Rady.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.             

                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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