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Dzierżoniów, 11-12-2012r. 

Numer: OR.0002.12.2012-5 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Temat: XXX Sesja Rady Gminy Dzierżoniów 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy 
Dzierżoniów w dniu 20 grudnia  2012 r. ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali Biblioteki 
Publicznej Gminy Dzierżoniów  z/s w Mościsku, przy ul. Kościelnej nr 3. 

 
Proponowany porządek dzienny sesji:  

1. Otwarcie sesji, przywitanie  zaproszonych  gości. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/12 z dnia 29 listopada 2012r. 

4. Omówienie projektu dotyczącego rozwoju transportu publicznego na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, 
dystrybucji biletów, informacji oraz monitoringu – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawy 
Mariusz Pach. 

5. Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Dzierżoniów na 
lata 2013 – 2025: 

a) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 
opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 
Dzierżoniów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013, 

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały, 

c) dyskusja, 

d) podjecie uchwały. 

6. Uchwalenie budżetu Gminu Dzierżoniów na rok 2013: 

a)  przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 
opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2013, 

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały, 

c) dyskusja, 

d) podjecie uchwały. 

 

 



 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 – Prezes 
Zarządu Związku ZGPD-7 Piotr Furtak 

b) regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów - Kierownik Ref.MK 
Mariusz Zawiła, 

c) 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 - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

d) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

e) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

g) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  opróżniania zbiorników 
bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

h) wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

i) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Wiejskiej Dzierżoniów” - Kierownik Ref.MK Mariusz Zawiła, 

j) podziału gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania – Sekretarz Gminy 
Ryszard Brzeski 

k) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzierżoniów – Skarbnik 
Agnieszka Hul, 

l) zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2012 – Skarbnik Agnieszka Hul, 

m) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/223/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie 
przejęcia od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania polegającego na budowie chodnika 
we wsi Tuszyn i współfinansowania tego zadania - Kierownik Ref. IR Ewa Chryczyk, 

n) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tuszyn - Kierownik Ref. IR Ewa 
Chryczyk, 

o) uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów - 
Kierownik Ref. IR Ewa Chryczyk, 

p) uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb 
Książnica - Kierownik Ref. IR Ewa Chryczyk, 

q) planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów na rok 2013.  

8. Informacja wójta gminy o realizacji uchwał oraz wydanych zarządzeniach. 

9. Interpelacje (na piśmie) i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie  obrad  sesji. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów 

/-/ Grzegorz Powązka 


