Głuszyca, dnia 18 kwietnia 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 IX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 25 kwietnia 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 VII;
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr VIII;
5. Analiza uzyskanych dochodów za I kwartał 2019 r. ze sprzedaży majątku Gminy;
6. Informacja Burmistrza z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018 – 2022;
7. Informacja dotycząca realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych
zapisanych w uchwale budżetowej za 2018 rok;
8. Informacja o planowanych pracach związanych z utrzymaniem zieleni oraz ocena
drzewostanu na terenie Gminy;
9. Sprawozdanie z działalności Przedszkola Samorządowego w Głuszycy za 2018 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy za 2018 rok;
11. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Głuszyca za 2018 rok;
12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 10.03.2019 r. – 09.04.2019 r.;
13. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
13.1.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
13.2.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej
w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy
zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
13.3.Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji ds.
Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych;
14. Interpelacje;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Milczarek

