
              Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                w Ziębicach

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

___________________________________________________________________________________
BR.0002.12.2022                             Ziębice, dnia 18 listopada 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 LI sesję Rady Miejskiej w Ziębicach na dzień

24 listopada 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 L Sesji Rady Miejskiej. 

5.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  ustalenia  stawki  za  1km  przebiegu  pojazdu,

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów

oraz rodziców.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej

w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe

i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokości  nagród  ze  specjalnego  funduszu  nagród

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Ziębice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. 

8.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Ziębice

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.



9.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany nazwy Muzeum Sprzętu Gospodarstwa

Domowego  w  Ziębicach  na  Muzeum  Domu  Śląskiego  w  Ziębicach  i  nadania  mu  statutu

Muzeum Domu Śląskiego w Ziębicach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji

celowej  Województwu  Dolnośląskiemu  na  realizację  zadania  w  zakresie  organizowania

publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na

linii Wrocław-Ziębice. 

11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  porozumienia

dotyczącego  współpracy  na  rzecz  rozwoju  kolejowego  transportu  zbiorowego  na  obszarze

aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 392/VIII/2022 z dnia 24

lutego 2022 r. 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.”.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 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”.

14.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  środków

transportowych.

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

Gminy Ziębice na lata 2022-2042.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ziębice

na 2022 rok.

17. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

18. Informacja Przewodniczącej Rady.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie sesji.

            

                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

                                                   Agata Sobków
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