
Zórawina dnia 2ź,t]3"żOżż r,

Ł}prrejrni* łapr&§§fr!§3 łt* XX§V a*sjq §{*dy **,:!ny X*rałrrinł , która **będul* siq w dnix
29 n"larca §SŹRr, o g*dxił:i* fiS:3* w 6minłlyrm {entłurr: Kultury w trybi* hybrr7d*urym.

Porząelek obrac|

1", Otwarcie sesji,

ż. StwiercJzenie ]<worum,

3, ZatwiErdzenie porzącll<u olrracl.
ą, Zatwie rrlzenie protol<ołu z XXXlll s*sji r drlia 25 stycznia ża?^Zr.
5, Zatwierdzenie protakołu z XXXiV sesji nadzwyczajnej z rlnia 1,1L lutega 7a22r.
6, lnforrrlacja Przewcldniczącęgo Rady 6nriny Zórawina,
7. lnforrnacja wójta €miny zórawirla na te mat 5praw biezących,
8. lnformacja Przewr:dniczących Konrisji Rady Gminy Zorawina z prżeprowadzonych

posiedzeń komisji tenratycznych,
9. Projekt ulchwały w sprawie łładatria nazw rtlic w obr. Węgry, grn. Zórawina- ul.

5zafirowa, Spacerowa, Podrózrrieza.
, 10, Projekt uchwaty w sp:rawie łraclania rrazw ulic w nbr. Wilczków, gnl" Zorawina- ul,

Henryka Broclatego,

3,3", Proj*kt uchwaiY w sprawie z*włr*ia k*lejnej L{mowy dzierzawy nieruchcRre;ści,

stłnowiącej częŚĆ z działki nr 1-§8, nbręb l{arwiany- |(onr*rowice gtn. Zól"awina.

1,Ź. Projekt uchwałYw sprawie nabycia nieruchonraści połr:żarrych w obrębie Węgry, gm,

Zórawina,

1"3, Projekt uchwaty lv sprawie riabycia nie ruc}r*mości połozonych w olrrqlrie
Polakowice, gm. Zórawina.

14, Projekt ułchwały w sprawie obciąźenia służe}:nością przesyłu nieruchomaści
gninnych połozonyeh na terenie gnriny Zórawina.

3,§, Proj*kt uchwałY w sPrawie Ll§tanOwi*nia programu csłonowegtr ,,|(orpus Wsparcia

Seniorów" na rak żaż2,

1"6, Prłjekt uclrwałY w sPrawie przejęcia oci Fotryiatu Wroclaulslciego rJcl realizacji zaejań

zwiqzanych z buclową chr:dników przy clrogach powiatcwych"

17, projekt uclrwały w sprawie udziele nia pofiotv finłnsawej dla pawiatu

Wrocławskiego.

1"8, Projekt uclrw*łY w sprawie zarząr.lzenia wyŁlorów uzł.rpełniających rJo orgałrów

s*łectwa Męclłów, grrlina Zórłwina.

1§, Projekt uchwałY W spra$Jit3 rczpłi:rzenia pe:n*wn§j skargi na cJziałalrraść W*jt*

Gniny Zórar,vina.



zff" prajekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletrriego prosraffiu gnspodarowania

mieszkaniowynr zasolrem 6miny żórawina w latach 202]"_2025 _ iniejatywa

uchwałodawcza,

21. projeltt uchwały w sprawie przystąpierria do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania prze§trzenn*gn dla ter§nu potożonegł w obrębie geodezyjnym

Brześcię - inicjatywa uchwałodaw§za,

22" 5prawy bieżące i zapytania,

23. Wnioski i interpelacje.

ż4. Zamknięeie obrad sesji,

Przewodniczą_cy
Gm


