
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.10.2022                              Ziębice, dnia 23 września 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  XLIX  sesję  Rady  Miejskiej  w  Ziębicach  na  dzień

29 września 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 protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Miejskiej. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na

II półrocze 2022 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady

Miejskiej w Ziębicach na II półrocze 2022 roku.

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

ustalenia jej przebiegu. 

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

komunikacyjnego na potrzeby gminnej  komunikacji  autobusowej  w ciągu drogi  powiatowej

w granicach Gminy Ziębice. 

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa

Sołectwa Bożnowice. 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady

Sołeckiej Sołectwa Bożnowice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym

dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Ziębice  na  bieżące  utrzymanie  urządzeń  melioracji

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia. 



12.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  uchylenia  uchwały  nr  L/342/2014  Rady

Miejskiej  w  Ziębicach  z  dnia  27  czerwca  2014  r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za

korzystanie z cmentarza komunalnego w Ziębicach. 

13.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 276/VIII/2021 z dnia 25

marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na

realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etap II”.

15. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

16. Informacja Przewodniczącej Rady.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie sesji.

            

                                                              Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Janusz Sobol
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