
Porządek Obrad  

 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach 

 Kadencji 2018 – 2023 

dnia 30 listopada 2020 r. godz. 15:00 

w trybie on-line 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIX, XXX, XXXI, XXXII i XXXIII 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)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

      4)   Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami      

            Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na   

            rok 2021, 

      5)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

            terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie Wodnego Centrum Rekreacji na           

            Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach, 

      6)   uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

            Świebodzice, 

      7)   przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

      8)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

            komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w  

            zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

            odpadami komunalnymi, 

       9)  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 

            opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

     10)  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  

            nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  

            wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

     11)  wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

            komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi   

            jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  

            kompostowniku przydomowym, 

     12)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

            komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

     13)  ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzice, ustalenia 

            wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 

            drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty  

            dodatkowej oraz sposobu pobierania opłat, 

      14) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów Szkół Podstawowych w 

            Świebodzicach.   

 

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

9. Informacje dla radnych. 

10. Zakończenie obrad.  


