
Głuszyca, 17 września 2019 r. 

       

 Radni Rady Miejskiej w Głuszycy 

 Sołtysi 

 Wszyscy  
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) 

zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 24 września 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 sesji; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIII; 

4. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku; 

5. Zapoznanie się z założeniami do budżetu gminy Głuszyca na 2020 rok; 

6. Propozycje Rady Miejskiej do budżetu gminy Głuszyca na 2020 rok; 

7. Informacja o realizacji dochodów gminy według źródeł za II kwartał 2019 roku; 

8. Sposób finansowania OPS, wysokość dotacji z budżetu państwa oraz wielkość 

środków własnych z budżetu gminy w 2019 roku; 

9. Informacja dotycząca przebiegu wypoczynku dzieci w okresie wakacji (CK-MBP, 

świetlice wiejskie); 

10. Informacja o działalności ZUMiK Sp. z o.o. za 2018 rok – realizowane zadania, 

wykonywanie usług poza terenem gminy z wyłączeniem sprawozdania finansowego; 

11. Informacja o działalności i efektach uzyskanych przez Podziemne Miasto Osówka Sp. 

z o.o. w 2018 roku; 

12. Informacja na temat współpracy władz gminy Głuszyca ze stowarzyszeniami oraz 

organizacjami pozarządowymi; 

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.08.2019 – 

09.09.2019; 

14. Podjęcie uchwał: 

14.1.Projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu 

Państwa w Zarządzanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2; 

14.2.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina 

Głuszyca; 

14.3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca; 

14.4.Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy; 

15. Interpelacje i zapytania; 

16. Sprawy różne; 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Edyta Popek 


