
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

Głuszyca, 21 listopada 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 LV sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 29 listopada 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 LIII; 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr LIV, 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10 października 

2022 r. do 9 listopada 2022 r.; 

6. Informacja dotycząca realizacji zadań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych;  

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych;  

8. Informacja na temat stanu przygotowania Gminy do okresu zimowego 

9. Informacja z realizacji uchwały nr XXXV/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 

28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu dla Miasta 

i Gminy Głuszyca w latach 2012-2032 za 2022 r; 

10. Podjęcie uchwał: 

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

działania Komitetu Rewitalizacji; 

10.2.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ba sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą 

w Kłodzku; 

10.3.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/215/2020 Rady miejskiej 

w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsc 

składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

10.4.Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca 

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok; 

10.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 



z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;, 

11. Interpelacje i zapytania; 

12. Sprawy różne; 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 
Grzegorz Milczarek 


