
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

 
Głuszyca, 24 stycznia 2023 r. 

  

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

Sołtysi 

Wszyscy  

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  

Zwołuję LVII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 31 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Głuszycy, ul. Parkowa 9 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LVI; 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 6grudnia 2022 r. do 9 stycznia 

2023 r.; 

5. Informacja dotycząca przygotowania do ferii zimowych i zapoznanie się z ofertą Centrum 

Kultury-MBP oraz świetlic wiejskich; 

6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej za 2022 r.; 

7. Podjęcie uchwał: 

7.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy objętym wieloletnim programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych; 

7.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Głuszyca na lata 2023-2030”; 

7.3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do porozumienia 

międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan 

– SUMP); 

7.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

7.5. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2023 r. oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia 

nauczycieli dofinansowywanych w 2023 r.; 

7.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca 



 

składowania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2023-2026; 

7.8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2023-2026; 

7.9. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Głuszycy, 

tj. na doprowadzenie do nieprawidłowości przy realizacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków w Grzmiącej przy ul. Lipowej 5 za bezzasadną; 

8. Interpelacje i zapytania; 

9. Sprawy różne; 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek 


