
Głuszyca, dnia 22 stycznia 2019 r. 

 

 Radni Rady Miejskiej  

 w Głuszycy 

 Sołtysi 

 Wszyscy 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  

zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 29 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy  

ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr III 

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr IV 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 10.12.2018 r. – 09.01.2019 r. 

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej: 

6.1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między 

Gminą Głuszycą, a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Głuszyca zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanej 

na terenie Gminy Głuszyca w ciągach dróg powiatowych 

6.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

6.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2019-2023 

6.4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek  

w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca” na lata 2019-2023 

6.5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem 

bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy 

6.6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XII/78/2015 Rady Miejskiej  

w Głuszycy w sprawie nadania statutu instytucji Centrum Kultury – Miejska 

Biblioteka Publiczna w Głuszycy  

6.7. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej  

w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy 

6.8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta  

i Gminy Głuszyca” dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr Marka Mendyka 

6.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/212/2010 Rady 

Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy 

Głuszyca. 

6.10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych 

Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok. 



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

na 2019 rok. 

6.12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

6.13. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca 

składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Interpelacje 

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie obrad sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Grzegorz Milczarek 


