
                       
                                                                                                                  
                       
             

OR.0002.6.1.2020

Na podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 22 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Oleśnicy (t. j. Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego  z  2020  r.,  poz.  4318)  uprzejmie  zawiadamiam,  że  w  dniu  
28 sierpnia 2020    r.  (piątek)    o godz.  13  00   w Sali  Obrad Urzędu Miasta Oleśnicy,  Rynek-Ratusz  ,  
odbędzie  się  XXI  sesja  Rady  Miasta  Oleśnicy  VIII  kadencji,  z  następującym  proponowanym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
4. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  Oleśnicy  za  I  półrocze  2020  r.  oraz

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu
2020 r.:

a) przedstawienie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Miasta  Oleśnicy  za  
I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Oleśnicy w I półroczu 2020 r. – Burmistrz Jan Bronś,

b) odczytanie  uchwały  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  w  sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2020 r. oraz
informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  Miasta  Oleśnicy  
w I półroczu 2020 r. - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Robert Sarna,

c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy
za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Oleśnicy w I półroczu 2020 r.

d) dyskusja,
e) przyjęcie  informacji  o  przebiegu wykonania budżetu  Miasta  Oleśnicy za  I  półrocze

2020 r. oraz informacji  o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej Miasta
Oleśnicy w I półroczu 2020 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami. 
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto

Oleśnicę  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  zasad  współpracy  przy  opracowaniu
Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

 Oleśnica, dnia 13 sierpnia 2020 r.



8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego
w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XI/103/2019  Rady  Miasta

Oleśnicy z dnia 29 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica  oraz  określenia  granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miasta
Oleśnicy  z dnia  30 czerwca  2016 r.  w sprawie  zapewnienia  wspólnej  obsługi  przez  Zespół
Oświaty Samorządowej jednostkom organizacyjnym Miasta Oleśnicy zaliczonym do sektora
finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr XXXV/293/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
międzygminnego z Gminą Oleśnica.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/400/2018 Rady Miasta
Oleśnicy  z dnia  25 maja  2018 r.  w sprawie  określenia  jednostek  budżetowych,  dla  których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku  bankowym,  źródeł  tych  dochodów  i ich  przeznaczenia  oraz  sposobu  i trybu
sporządzania  planu  finansowego  dochodów  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2020/2021.

16. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie
z wychowania  przedszkolnego  uczniów  objętych  wychowaniem  przedszkolnym
w prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Oleśnicę  publicznych  przedszkolach  i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

17. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wstępnej  lokalizacji  nowego  przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1517D ul. Chopina w Oleśnicy dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta
Oleśnicy  z dnia  30 sierpnia  2012 r.  w sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

19. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania  nazwy dla  ronda położonego na terenie
miasta Oleśnicy.

20. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie nadania  nazwy dla  ronda położonego na terenie
miasta Oleśnicy.

21. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  III/13/2018  Rady  Miasta
Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji
stałych Rady Miasta Oleśnicy.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miasta
Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

23. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  VIII/90/2019  Rady  Miasta
Oleśnicy  z dnia  31 maja  2019 r.  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu
Dolnośląskiemu. 

24. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany  Uchwały  Nr XV/135/2019 Rady Miasta
Oleśnica  z  dnia  30  grudnia  2019 r.  w sprawie  przyjęcia  wieloletniej  prognozy finansowej
Miasta Oleśnicy.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
26. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
27. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 



28. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy. 
29. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy – art.  25 ust.  3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
                                                                                              

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
Robert Sarna
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