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UCHWAŁA NR LVII/…/2023 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz na podstawie §66 ust. 1 Statutu Gminy Głuszyca 

(Uchwała nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r.), 

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się plan pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych 

ze środków zewnętrznych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuszycy. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik 

do Uchwały nr LVI/401/2023 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

Plan pracy Doraźnej Komisji ds. zadań 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych 

na 2022 r. 
 

 
STYCZEŃ: 

1. Sprawy bieżące wynikające z zakresu działalności komisji; 

2. Sprawy różne. 

 

LUTY: 

1. Informacja w zakresie zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych; 

2. Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra 

Energetycznego; 

3. Przygotowanie infrastruktury technicznej uzbrojenie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne; 

4. Sprawy różne. 

 

MARZEC: 

1. Modernizacja drogi gminnej ul. 11 Listopada w Głuszycy; 

2. Wykonanie badawczego odwiertu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie 

miejscowości Głuszyca; 

3. Sprawy różne. 

 

KWIECIEŃ: 

1. Modernizacja boiska miejskiego przy ul Dolnej w Głuszycy II etap; 

2. Budowa toru rolkowego przy ul. Dolnej  w Głuszycy; 

3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381; 

4. Sprawy różne. 

 

MAJ: 

1. Modernizacja drogi gminnej łącznik ul. Kolejowa – ul. Piastowska; 

2. Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy; 

3. Sprawy różne. 

 

CZERWIEC: 

1. Informacja w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań  inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych za I półrocze 2023 r.; 

2. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej; 

3. Sprawy różne. 

 

 



LIPIEC-SIERPIEŃ: 

1. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie 

wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej; 

2. Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszyca 

– Głuszyca Górna; 

3. Sprawy różne. 

 

 

WRZESIEŃ: 

1. Informacja w zakresie wykonania i realizowania zadań  inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w III kwartale 2023 roku; 

2. Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Głuszyca Górna, Łomnica 

i Sierpnica; 

3. Sprawy różne. 

 

PAŹDZIERNIK: 

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszyca etap II; 

2. Sprawy różne.       

 

LISTOPAD: 

1. Zbiorcza informacja dotycząca wykonania i realizowanych zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych w 4 kwartale 2023 roku; 

2. Planowanie zadania inwestycyjnych do realizacji w 2023 r.; 

3. Sprawy różne. 

 

GRUDZIEŃ: 

1. Opracowanie sprawozdania z prac komisji w 2023 r.; 

2. Opracowaniu planu pracy komisji na 2024 r.; 

3. Sprawy różne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga: 

1. Plan Pracy Komisji należy traktować  jako otwarty z możliwością  bieżącego wprowadzania nowych 

tematów; 

2. O szczegółowych  terminach i godzinach posiedzenia Komisji Radni oraz osoby zaproszone  będą 

każdorazowo powiadamiane. 

3. Właściwe referaty i jednostki organizacyjne Gminy  Głuszyca przygotowują na piśmie materiały w zakresie 

kompetencji  (będące przedmiotem posiedzenia Komisji) za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy; 

4. Opracowane materiały winne być dostarczone do biura Obsługi Rady Miejskiej w terminie do 10 dnia 

miesiąca, w którym  będą  tematem  posiedzenia. 


