
OGŁOSZENIE

Rada Miasta Świeradów-Zdrój uprzejmie informuje mieszkańców miasta, że w dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek)

odbędzie  się  sesja  Rady Miasta  Świeradów-  Zdrój  o  godzinie  13/30  w  Miejskim Centrum Kultury,  Aktywności  i

Promocji  Gminy  STACJA KULTURY w  Świeradowie-Zdroju  ul.  Dworcowa  1.   Sesja  odbędzie  się  w  systemie

hybrydowym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia: 17.05.2022 r. oraz 26.05.2022 r.
5. Informacja Burmistrza o działaniach Burmistrza między sesjami.
6. Temat nieczystości płynnych w Czerniawe Zdroju.
7. Informacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na  temat prowadzonej działalności.
8. Ruch turystyczny w Świeradowie-Zdroju  (ilość gości, produkty turystyczne, usługi uzdrowiskowe, opłata uzdrowiskowa)
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr LII/243/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia terminarza i tematyki sesji
Rady Miasta na 2022 rok.
10.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  Nr  I/4/2018 Rady Miasta  Świeradów-Zdrój z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie:
powołania składu osobowego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.
11.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  Nr  I/7/2018 Rady Miasta  Świeradów-Zdrój z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie:
powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie: skargi na  Pana Rolanda Marciniaka – Burmistrza Miasta  w Świeradowie-Zdroju. 
13.   Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój,  oznaczonej geodezyjnie działką nr 40/2,  am. 7,  obr.  0001-Świeradów-Zdrój,  położoną przy ul.  Sanatoryjnej,  w drodze
bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
14.   Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  gruntowej,
stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Świeradów-Zdrój,  oznaczonej  geodezyjnie  działką  nr  15/2,  am.  4,  obr.  0001-Świeradów-Zdrój,
położoną przy ul. Starowiejskiej.
15.  Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/289/2022 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
oznaczonej  geodezyjnie  działką  nr  30/5,  am.  8,  obr.  0001-Świeradów-Zdrój,  położoną  w  pobliżu  ul.  Sudeckiej  z przeznaczeniem  na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

16.  Podjęcie  uchwały  w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/307/2022 Rady Miasta  Świeradów-Zdrój  z  dnia 26 maja 2022 r.  w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Świeradów-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie działką nr 36/2, am. 5, obr. 0005-Świeradów-Zdrój, położoną przy ul. Sosnowej

17. Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.

Sesje Rady Miasta wieradów-Zdrój s  transmitowane na ywo, przy u yciu wizji i fonii oraz rejestrowane i udost pniane na oficjalnym kanale YouTube,Ś ą ż ż ę
Facebook miasta wieradów-Zdrój.Ś

      
                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta Świeradów-Zdrój

                                                                                                                                Michał Brutkowski

 


