
Głuszyca, 22 października 2019 r. 

       

 Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

 Sołtysi 

 Wszyscy  
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 29 października 2019 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 XIV; 

4. Analiza uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2019 roku ze sprzedaży majątku 

gminy; 

5. Informacja w zakresie wyników nauczania za rok szkolny 2018/2019; 

6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych; 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie gminy; 

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.09.2019 – 

09.10.2019; 

9. Podjęcie uchwał: 

9.1. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

realizacji międzygminnego projektu dotyczącego podjęcia wspólnych działań 

zmierzających do tworzenia warunków aktywizacji gospodarczej, w 

szczególności ożywiania rynków lokalnych oraz realizacji projektów związanych 

ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, 

zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzeniem innej działalności 

ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym służącej 

poprawie efektywności wykorzystania majątków gminnych; 

9.2. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 

InVałbrzych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu 

9.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca; 

9.4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Głuszyca prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność osoby prywatnej; 

9.5. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania 

deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

9.6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik 

określonej pojemności; 



9.7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

9.8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok; 

9.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031. 

10. Interpelacje i zapytania; 

11. Sprawy różne; 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Grzegorz Milczarek 


