BR.O002.3.2021

Gliwice, 15 kwietnia 2021 r.

Pani/Pan

Dziaiajqc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. 0 szczegélnych rozwiqzaniach zwia_zanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem
izwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaénych oraz wywoianych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z péin. zm.), zwolujg XXV sesjg Rady Miasta Gliwice kadencji
2018-2023 na dzier'1:

22 kwietnia 2021 r., godz. 15.00
oraz zarzadzam obradowanie w
porozumiewania sie na odleqioéé.

trybie

zdalnym

z

wykorzystaniem

érodkéw

Porzqdek dzienny sesji:
. Otwarcie sesji.
. Stwierdzenie prawomocnoéci obrad.
. Komunikaty.
Informacja 0 pracy Prezydenta Miasta.
U'l:l>UJ|\Jl.—l Projekt uchwaiy zmieniajqcej uchwak-3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Gliwice (druk nr 547).
6. Projekt uchwaiy zmieniajqcej uchwak-3 w sprawie budietu miasta Gliwice na 2021 rok
(druk nr 548).
7. Projekt uchwaiy w sprawie zwolnienia z czqéci opiaty pobranej od przedsiqbiorcéw za
korzystanie z zezwoleﬁ na sprzedai napojéw alkoholowych przeznaczonych do
spoiycia w miejscu sprzedaiy na terenie miasta Gliwice (druk nr 543).
8. Projekt uchwaiy zmieniajqcej uchwakg w sprawie stawek opiat za korzystanie przez
operatoréw i przewoinikéw z przystankéw komunikacyjnych i dworcéw, ktérych
wiaécicielem lub zarzqdzajqcym jest jednostka samorzqdu terytorialnego,
zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice (druk
nr 544).
9. Projekt uchwaiy zmieniajqcej uchwaie w sprawie ustalenia zasad i warunkéw
korzystania z przystankéw komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice (druk
nr 545).
10.Projekt uchwaiy w sprawie regulaminu okreélajqcego zasady i tryb korzystania
z targowisk miejskich znajdujqcych siq na terenie miasta Gliwice (druk nr 549).
11.Projekt uchwaiy w sprawie wystqpienia z apelem do Prezesa Rady Ministréw oraz
Ministra Klimatu i érodowiska o podjegcie dziaiari zmierzaja_cych do wsparcia
samorzqdéw w walce przeciwko procederom nielegalnego skiadowania odpadéw
(druk nr 541).
12. Projekt uchwaiy w sprawie wyraienia zgody na sprzedai prawa wiasnoéci
nieruchomoéci obejmujqcej dziaikq nr 91 obr. Ligota Zabrska, poioionej przy
ul. Gérnej w Gliwicach, stanowiqcej wiasnoéé miasta Gliwice (druk nr 546).
13. Projekt uchwaiy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniqcie nadzorcze Wojewody
Slqskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26.03.2021 r. (druk nr 542).
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14. Projekt uchwaiy w sprawie przyjqcia stanowiska w sprawie uhonorowania wybuchu
III Powstania élaskiego (druk nr 550).
15. Sprawy réine i wolne wnioski zgiaszane przez radnych.
16. Zamkniqcie sesji.

Prosza okazaé niniejsze zawiadomienie kierownikowi zakiadu pracy, celem uzyskania zwolnienia na czas trvvania
sesji (art. 25 ust. 3 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym — t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713
z péin. zm.).

Przewodniczqcy
Rady Mias
'wice
l 12¢-/>4/\
Marek Pszonak

Informacja 0 transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
~ W ce/u realizacji przepiséw 0 jawnoéci oraz 0 transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje sa
nagrywane i transmitowane na éywo w Internecie (obraz i dz'wi¢k), a po zakoriczeniu obrad nagranie jest
zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Pub/icznej Urzedu Miejskiego, a takze dostepne
jest na serwerze transmisji obradjednostek samorzqdu terytorialnego.
- Szczegélowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w zwiazku z realizacja ustawowego
obowiqzku transmisji I retransmisji sesji Rady Miasta mozna zna/e2c' w Biuletynie Informacji Pub/icznej Urzedu
Miejskiego w Gliwicach w zakladce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.
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