
Głogówek, 28.01.2022 r.  

BR.0002.1.2022  

  

    

  Radni Rady Miejskiej w Głogówku  

 

  

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Gminy Głogówek zwołuje LII Sesję Rady Miejskiej 

w Głogówku, która odbędzie się 28 stycznia r. o godz. 8:30 w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji,  

b) odtworzenie hymnu państwowego,  

c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie projektu protokołu z L Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

22 grudnia 2021 r.  

f) przyjęcie projektu protokołu z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 3 stycznia 2022 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwały: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036,  

c) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku, 

d) w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku, 

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

"Senior+" w Głogówku, 



f) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego” 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych 

zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych w obrębie 

Biedrzychowice, 

h) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”,  

i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach, 

j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład. 

5. Wolne wnioski i informacje.  

6. Zakończenie LII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

/-/ Jerzy Kunert 

 

    


