Głuszyca, dnia 19 marca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 26 marca 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 VI;
4. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych w zakresie gospodarki leśnej,
planowanych inwestycjach i współpracy z gminą Głuszyca;
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 10.02.2019 r. – 09.03.2019 r.;
6. Informacja z realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Głuszyca w 2018 roku;
7. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku, ściągalność
należności z tego tytułu /informacja/;
8. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2018 rok;
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok;
10. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i klubom
sportowym w 2018 roku;
11. Sprawozdanie z wykonania zadań na terenie gminy za rok 2018 przez WZWiK oraz
planowane zadania na 2019 rok;
12. Informacja na temat realizacji ferii zimowych na terenie Gminy Głuszyca;
13. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2018 rok;
14. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok;
15. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
15.1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa
powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej";
15.2.Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów
i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15.3.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej
w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny
w Głuszycy i nadania jej statutu;
15.4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla
Burmistrza Głuszycy dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do
rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Głuszyca;
16. Interpelacje;
17. Sprawy różne;
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Grzegorz Milczarek

