
RADA MIEJSKA 

w Głuszycy 

 
Głuszyca, 21 lutego 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 2021 r., poz. 1372 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 XLIV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy 

na dzień 28 lutego 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 XLIII; 

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.01.2022 – 

09.02.2022; 

5. Sprawozdanie z realizacji ferii zimowych na terenie Gminy Głuszyca; 

6. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2021 rok;  

7. Informacja o działalności świetlicy integracyjnej za 2021 rok;  

8. Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Głuszycy w 2021 r.; 

9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa Gminy Głuszyca za 2021 rok; 

10. Podjęcie uchwał: 

10.1.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Głuszycy; 

10.2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji 

Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok; 

10.3.Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności 

kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku; 

10.4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących 

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu; 

10.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej 

w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Głuszyca; 



 

10.6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca 

w 2022 roku; 

11. Interpelacje i zapytanie; 

12. Sprawy różne; 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głuszycy 

 

(-) Grzegorz Milczarek 


