
Rada Gminy
Ż6ławina Xórawina dnia 09,S3.ź0?3 r,

Uprzejnie zapra§żarn na XLVlt sesję Rady 6miny Żórawina , która odbędzie siq w dnlu

].6 nrarca 20ź3 r. o godzinie 08:30 w Gminnym Centrum Ku|tury w trybie łlybrydowynr.

Porządek obrael

3". Otwarcie sesji.

ż. Stwierdzenie kworr.lm.

3, Zatwierdzenie porządlsu obrad.

4, Zatwierdzenie protokołu z XLlll sesji z dniaŁTgrrrdnia 2022r.

5. Zatwierdzenie protokołu z XL|V sesji z dnia 12 stycznia ż023r.

6. Zatwierdzerlie protokołu z XLV sesji z clnia ].0 lr-rty 7023r.

7. ln{ormacja Przewodnicząc§gn Rady Gmiłry Zórawina"

8. lnformacja Wójta Gminy Zórawina na temat spraw bieżących.

9. lnfarrrrac.ia Przewodniczących Kornis.!i Rady 6miny Żórawina z przeprowadzonych

posieclzeń knrłrisji tem *tycznych,

3.0. Projekt uchwaty w sprawie uclrwalenia miejscowego planlr zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwiany-

Komorow*ce

1^1. Projekt uchwłfy w sprawie nalrycia nieruchomości połozonych w obrębie Galowice,

gm, Zórawina

1"2, Proj*l<t uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umovvy dzierzawy ni*ruchomości,

stanowiącej działkę nr 1*2f 1, obręb Jaksonów gm. Zórawina

13. Proje kt t"tchwały w sprawie wyrażenia zgody na dnl<onanie darrwiztry nieruchomości

położonej w obrębie Wilczków, gnr. Żórawlna

3"4. Pro.iekt uchwai,y w spnawie wystąpienia z wnioskiem do Minłstra 5praw

Wewnętrznych iAdministr*cji za pośrednictwem Wajewcldy Dolnośląskiego o zmianę

rodzaju n,liejscowości M*rcirrkgwice w olrr. Brzeście, gm. Zorawina

1.5, Frojekt uchwafy w spr*wie przyjęci;ł pr*§ramu opi*ki nad zwierlqtarni bezdomnymi

oraz zapobiegania bezelomnnści zwierząt n* tergnie Sminy Zórawina w 2023 roku

1§, Proj*kt urchwały w sprawie przejęcin od Fawlatt.l Wr*cł*wskiegc dn realizacji zadań



związanych e budową choc]ników pruy drogach powiatowych

3"7. Pr*jekt uchw*ły w sprawie zalicaenia clrogi do kategorii dróg gnrlnnych

1_B, Projeltt uchwały w sprawte t"lstanowienia programu osłonnwego,,l(<rrpus Wsparcia

Senicrów" na rok 2023,

19. proje kt uchwaty w sprawie zamiany lrchwały nr lV/16/18 Rady §miny ŻÓrawina z dnia

2s grudnia żs18 r w sprawl* podwyższenia kryterium docłlodowe§o uprawniającegn

do przyznania nieodp{atnie połnocy w formie posiłku, świadczerria pieniężnego na

zakup posilku tub zywności albu świadczerria rzeczoweso w po§taci produ}<tów

zywnośclowych dla osób cbjętych wieloletnim rządowym program€m ,,Posiłel< w

szkole i w domu" lra lata 2019-2CI23

ż0. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańcow osiedla domkow

jednorodzinnych ztokaIizowanych przy ulicach Truskawkowej, §liwl<owej, Malinowej,

Czereśni awej, Morelnwej. B rzos lrwi n i owej, Borówl<owej, J ezyn owej, J a błeczr"r ej,

§riłszl<owęj w Żórawinte

21. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji rnicszkańcÓw miejscowoŚci

Bratowice, Mitejowice, Jarostawice, Okrzeszyce, Wilkowice, Rynakowice i Zagródki,

22. projek,t uchwaty w sprawie oltreślenia zasad udzielarłia dotacji na pr6c€

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnoŚląskiego, -

inicjatywa uchwałod awcza

23. Wnioski i interpelacje,

24. Zamknłęcie obrad sesji.


