iffiada Gminp

Źdrawina

Żórawina dnta 22.I 1.2021 t.

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Żórawina , która odbędzie się w dniu 29 listopada
2021r. o godzinie 08:30 w Gminnym Centrum Kultury w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1, Otwarcie

2.
3.
4.
5.
6.

sesii.
Stwierdzet-riekworum.

Zatwierdzer-rie porządku obrad.

Zatwierdzenie protokołu z XXIX scsji z dnia 28 października i 02 listopada 2021r.
lrrlormacja Przewodniczącego Rady Gminy Zól,awina.
Sprawozdarrie Wójta nt uchwał Rady Gminy z XXV i XXIX ses.ii, powierzonych do
w1 konallia Wó.irowi Glrriny Zóravr in;r.
7. Irrformacj a Wójta Grniny Zórawina na temirt spraw bieźących.
8, Informacj a Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zórawina z przeprorł adzonych
posiedzeń komisj i tematycznych.
9. Projekl uchwały w sprawie naclania nazwy ulicy w obrębie Wojkowice i obrębie Turów, grn.
Zórawirra.
l0. Projckt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębic Wi]czków. gm. Zórawina.
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karwiany, obr. KarwianyKolnorowice. gm. Zórawilta,
12, Uchwała w sprawie zawatcia kolejnej unrowy najrrru lokalu użltkowego położoncgorł
Turowie, przy ulicy Wrocławsltiej 6.
przesyłu nieruchomości gminnych
13, I'ro.jckt uol.wały w sprawie obciążenia słuźebnością
p,llrlżorrl ch na tcrcnic gmirr1 Zórarł ina.
l4. Proickr uclrr.łal; rł sprarłic p1,oglatnu rłspolplac; gmin; Zórawina z organizacjalni
pozarządowymi oraz podmiotami, o któryclr mowa w art,3 ust.3 ustawy z dnla 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariaęie na 2022 t.
15. Projekt uchrł,ały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innyr, i gmirrami t zawarcia przez
Gminę Zórawina porozunrienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach
Zintegrowanych lnwestycji ll'erytorialnyclr Wrocławskiego Obszaru Funkcj <lnalnego.
16. Projekt rrchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Zórarł ina pomocy finansowej
Województwu Dolnośląskielluna lealizację zadania w zakesie organizorł,ania publicznego
tlansportu zbiorowego rł, woj ewódzkiclr kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku
Wrooław - Strzelin - Wrocław linii kolejowe1 nr 276 Wrocław Międzylesie,
17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr lll4ll8 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
powołania stałej Konisji Rewizyjnej Rady Cminy Zórawina.
18. Projekt uclrwały zrrrieniającej uchwałę nr II/5/18 z dnia 2] lislopada 2018 r. w sprarłlc
porł,ołaniastałej Konrisji Skarg, Wnioskólv i Petycji Rady Gminy Zórarł ina.

uchwałę nr II/6/18 Rady Gminy Zórawina zdnia 27 listopada
201Br w sprawie powołania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu
Rady Gminy Zórawina.
20. Wnioski i interpelacje.
21 , Zamknięcie obrad sesji.
19. Projekt uchwały zrnieniającej

