
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

 
Głuszyca, 6 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)  

zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 20 grudnia 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 LV; 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10 listopada 

2022 r. do 5 grudnia 2022 r.; 

5. Podjęcie uchwał: 

5.1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Głuszyca na lata 2023-2035; 

5.2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok 

 wystąpienie Burmistrza Głuszycy w sprawie projektu budżetu, 

 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami, 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, 

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 stanowisko Burmistrza Głuszycy w sprawie zgłaszanych wniosków, 

 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej; 

5.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca; 

5.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5.5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

5.6. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania terminów i miejsca składania 

deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 



 

5.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy 

na 2023 rok; 

6. Interpelacje i zapytania; 

7. Sprawy różne; 

8. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek 


