
Porządek Obrad  

 XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach 

 Kadencji 2018 – 2023 

w dniu 20 października 2020 r. godz. 15:00 

sesja prowadzona będzie w trybie on-line (telesesja)  

 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych 

    w okresie międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie: 

 

      1)   zmian budżetu gminy Świebodzice na 2020 r.,     

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026, 

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w 

Świebodzicach, 

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 

w Świebodzicach, 

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego Centrum Rekreacji na 

Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach, 

6) uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w 

Świebodzicach, 

7) zmiany uchwały nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 

2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w 

Świebodzicach, 

8) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy 

Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice 

i Gminy Boguszów Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych, 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice, 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice, 

11) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024, 

12) ustalenia wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Świebodzicach.   

 

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

9. Informacje dla radnych. 

10. Zakończenie obrad.  


