
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.9.2022                                 Ziębice, dnia 26 sierpnia 2022 r.

          

                                        
                        ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  559  z  późn.  zm.)  zwołuję  XLVIII  sesję  Rady  Miejskiej

w Ziębicach na dzień 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek), godzina 10:00 w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Ziębicach. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  sieci  prowadzonych  przez  Gminę

Ziębice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

5.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego

wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów  specjalnych  w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych

przez Gminę Ziębice. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie

Ziębice na rok szkolny 2022/2023. 

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

dziecka w Żłobku Miejskim w Ziębicach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

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

Gminy Ziębice na lata 2022-2042. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2022 r. 

11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  dostarczania  wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ziębice. 

12.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  422/VIII/2022  Rady

Miejskiej  w  Ziębicach  z  dnia  26  maja  2022  r.  w  sprawie  zmiany  treści  uchwały  nr



168/VIII/2020 Rady Miejskiej  w Ziębicach z dnia 27 lutego 2020 r.  w sprawie udzielenia

pomocy  finansowej  dla  Województwa  Dolnośląskiego  w  celu  realizacji  zadania  pn.:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego  ul.  Wojska  Polskiego  -  ul.  Wałowa  -  ul.  Zamkowa  w  Ziębicach"  -  roboty

budowlane. 

13. Zamknięcie sesji.   

                                      
                       

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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