
Głuszyca, 21 stycznia 2020 r. 

  

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

 Sołtysi 

 Wszyscy  
 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 

zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 28 stycznia 2020 r. o godz. 16:00 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  

ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII; 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 04.12.2020 – 

09.01.2020; 

6. Sprawozdanie z działalności stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy 

w 2019 roku; 

7. Podjęcie uchwał: 

7.1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 

2020 rok 

7.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji 

Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok 

7.3. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku 2020 oraz ustalenia wykazu specjalności 

kształcenia nauczycieli dofinansowanych w 2020 roku; 

7.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok; 

7.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2020 rok; 

7.6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodks 

wsparcia pod nazwą Dzienny Dom SENIOR+; 

7.7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka 

wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+; 

7.8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w 

Głuszycy w sprawie diet Radnych i Sołtysów Gminy Głuszyca; 

7.9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

8. Interpelacje i zapytania; 

9. Sprawy różne; 

10. Zamknięcie obrad sesji. 


