
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

Głuszyca, 22 września 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 LII sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 29 września 2022 r. o godz. 14:00 

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. Odsłonięcie tablicy Zasłużeni dla Miasta i Gminy Głuszyca; 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr L; 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.08.2022 

do 9.09.2022; 

6. Informacja o przebiegu realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku;  

7. Informacja o wydatkach i dotacjach w dziale 801 „oświata i wychowanie” 

w roku szkolnym 2020/2021  

8. Informacja o realizacji dochodów gminy według źródeł za II kwartał 2022 roku; 

9. Sprawozdanie z przebiegu wypoczynku dzieci w okresie wakacji (Centrum Kultury-MBP, 

świetlice wiejskie); 

10. Informacja o działalności ZUMiK sp z o.o. za 2021 r. – realizowane zadania, wykonywanie 

usług poza terenem gminy, z wyłączeniem sprawozdania finansowego; 

11. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez Podziemne Miasto Osówka 

sp. z o.o. w 2021 r.; 

12. Podjęcie uchwał: 

12.1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku 

mieszkaniowego; 

12.2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności; 

12.3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-

rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca; 

13. Interpelacje i zapytania; 

14. Sprawy różne; 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

 

(-) Grzegorz Milczarek 


