Rada Gminy
Zórawina

Żórawina dnia ż]."]"1,?a22 r,

Uprzejmie zapra§zan"} na Xt,l sesję Racly Gnriny Żórawina, któr^a odbędzie się

w

dniu

28 listopada 20żżr, o godzinie 08:30 w Gminnym Centrum l(ultr:ry w trybie hybrydowym,

Porządek obrad

t.

Otwarcle sesji.

7.

§twierdzenie kworum.

3.

Zatwierdzenie porządku obrad.

4.

Zatwierdrenie protokołu z XL sesji z dnia 27 październil<a 2a72r.

5,
6.

tnformacja Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
lnformacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy Żórawina z przeprowadzonych
posiedzeń kom isji tem atycznyctr.
lnformacja Wójta Grniny Zćrawina na temat spraw hieżących,

7,
8.

Projekt uchwały w sprawłe przystąpienia do sporządzenia miejsccwegn planu

z*gospodarow*nia pr_zestrrenneg* clla t§renu pofożonego w obrębie geadezyjnym
Wojkowice.

9,

Projekt uchwaty w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

tran§portowych na terenie gminy Żórawina na 2023 rok
10. Prajekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Zórawina na 2023 rok

11. Projekt uchwaty w sprawie nadania nazw ulic w obrębie Stary Śleszów, gm.

żórawina- pcranna
1_2.

Projekt uclrwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie fiogunów, gm, ZórawinaDworska, Patacowa

13. Projekf uchwafy w sprawie zrzeczenia się z odszl<odowania za działki nr 8811"03

i

żL9/1obręb Karwiany - Komorowice, grn. Zórawina,
14, Projekt uchwaty w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomoŚci w

drodze przetargu- l{anwiat,ry * Kotrrorcwice,
15. Prnjekt uchwały w sprawie wyrarenia lgody na dol<onanie darowizrry nieruchnmości

połczonej w obrębie ftzeplin, gm. Żórawina

3"6"

pr*jekt uchwały w sprawie prrystąpienia dn sparządzetlia §trategii §ozwoju GminY

żórawina na lata 20ż3-2030 nrar określenia szceegótowego trybu i harmonogramu
opracowania prroiektuł strategii, w tvm trybu konsultacji,
3"7,

projekt uchwaty w sprawie ur]zie|enia przez Gtninę ZÓrawirra N]omocy firransowej

Województwu Dolncśtąskiemrr na realizację zadania
puhlicznego transportu zbiorowego
pasażerskich na oclcinku Wroctaw

-*

w

w

zakresie organizowania

lvojewódzkich kolejowYcłr Przewozach

Strzelin * Wrocław linii kolejowej nr 276 Wracław

* Międzylesie.
3.B,

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarci§ z op§rator€ffi

ufn§Wy 0

świadczenie usług w zakresie publicznegp tran§portu zbiorowego oraz wyznaczenia
linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem
jest Gmina Zórawiria
z dnia 29
19, Projekt uchwaty zmieniająca uchwałę Nr XX/].69120 Rady §miny Żórawina

września20ż0 r. w sprawie określertiawysokości i zasad ustalanła oraz rozliczania
datacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki,kluby dzieeięce,
prowadzących
zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla c|ziennych opiekunów
działatnośćna wtasny rachunek w §minie Żórawina,
20, projekt uchwały w sprawie określenla stawki za

].

kilometr przebiegu pojazdu

?1. Projekt uchwały w sprawle prqgramil współpracy gmirly Zórawina

z organizacjami

pozarządowymi araz podmiotami, o których rnowa w órt,3 ust,3 ustawy z dnia ż4
kwiet*ia 7003

r*

o działalnościpożytku publicanego i o wolontariacie na Ż023 r.

w
22. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy zaulek
żórawinie
23. Wrriasł<i i irrterpel*cje
24. Zan"łknięcie sesji.

imil
o§i'

