
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

 

Głuszyca, 17 maja 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. 1842 z późn. zm.) 

Zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 25 maja 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 XXXIV; 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.04.2021 

– 9.05.2021; 

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.; 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Głuszyca za 2020 r.; 

7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury-MBP w Głuszycy 

za 2020 r.; 

8. Informacja o wydatkach Gminy Głuszyca w 2020 r. związanych z pandemią Covid-19 

(ewentualne zmniejszenia dochodów i dotacji); 

9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Głuszyca na I kwartał 2021 r.; 

10. Informacja Burmistrza z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018-2022; 

11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Głuszycy w 2020 r.; 

12. Podjęcie uchwał: 

12.1.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepień 

na chorobę Covid-19; 

12.2.Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu konsultowania z Gminną Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

12.3.Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków organizacji i trybu działania 

Rady Gminnej Pożytku Publicznego w Głuszycy; 



 

12.4.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa 

domowego; 

13. Interpelacje i zapytanie; 

14. Sprawy różne; 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

 

(-) Grzegorz Milczarek 


