
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR.0002.4.1.2021 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  § 22 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Oleśnicy (t. j. Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4318 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

(czwartek) o godz. 1100 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji, z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. aplikacji Microsoft Teams, z 

następującym proponowanym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

4. Informacja z zakresu realizacji pomocy rodzinie i pomocy społecznej.   

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.  

6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Batalionów Chłopskich 

położonej w Oleśnicy.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie wschodniej części ulicy 

Kusocińskiego w Oleśnicy.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet 

obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta 

Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Oleśnicy na lata 2021-2027.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.  

12. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych. 

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

14. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.  

15. Zakończenie obrad XXVIII 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 z późn. zm.).                                                                         
                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy 

 Aleksander Chrzanowski 

 Oleśnica, dnia 16 kwietnia 2021 r. 

X 

     Rada Miasta  


