
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

Głuszyca, 23 sierpnia 2022 r. 

  

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

Sołtysi 

Wszyscy  

 

 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)  

zarządzam obrady L sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 30 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII; 

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji nr XLIX; 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 7.06.2022 

do 9.08.2022; 

6. Analiza uzyskanych dochodów w I półroczu 2022 roku ze sprzedaży majątku Gminy; 

7. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2022/2023; 

8. Informacja na temat funkcjonowania Głuszyckiej Komunikacji Publicznej 

z uwzględnieniem dowozu dzieci z terenów wiejskich; 

9. Podjęcie uchwał: 

9.1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy; 

9.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 

9.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Głuszyca na rok szkolny 2022/2023; 

9.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027; 

9.5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji; 

9.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok; 



9.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, 

gm. Głuszyca; 

9.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, 

gm. Głuszyca; 

9.9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca; 

9.10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca; 

9.11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, 

gm. Głuszyca; 

9.12.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, 

gm. Głuszyca; 

9.13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, 

gm. Głuszyca; 

9.14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 

oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

9.15.Projekt uchwały w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego 

w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca;  

10. Interpelacje i zapytania; 

11. Sprawy różne; 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

 

(-) Grzegorz Milczarek 

 


