
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

 
Głuszyca, 23 marca 2021 r. 

 

 

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

Sołtysi 

Wszyscy  

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)  

oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 30 marca 2021 r. o godz. 16:00 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXII; 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.02.2021 – 

09.03.2021; 

5. Informacja z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Głuszyca w 2020 roku;  

6. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku, ściągalność 

należności z tego tytułu;   

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok;  

8. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i klubom sportowym 

w 2020 roku; 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok; 

10. Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie gminy za rok 2020 przez WZWiK 

oraz planowane zadania na 2021 rok; 

11. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca za 2020 rok; 

12. Podjęcie uchwał: 

12.1.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy; 

12.2.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca; 

12.3.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca; 

12.4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, 

gm. Głuszyca; 



 

12.5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych 

door-to-door w Gminie Głuszyca”;  

12.6.Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego 

w Głuszycy; 

13. Interpelacje i zapytanie; 

14. Sprawy różne; 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

 

(-) Grzegorz Milczarek 


