
Głogówek, 24.03.2022 r.  

BR.0002.3.2022  

  

    

  Radni Rady Miejskiej w Głogówku  

 

  

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

w Głogówku, która odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. o godz. 8:30 stacjonarnie 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 LIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

25 lutego 2022 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Wręczenie odznaczeń przez Przewodniczącego w imieniu Starosty Prudnickiego. 

4. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka” za 2021 r. 

5. Informacja nt. gospodarki wodno – ściekowej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy Głogówek  

d) w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek,  

e) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek,  

f) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku, 



g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP  

z terenu gminy Głogówek, 

h) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek na lata 2021-2024” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

i) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na wyznaczonych miejscach, 

j) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 

2021 r., 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów, 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne, 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice, 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba, 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice, 

p) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec, 

q) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek- Oracze, 

r) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek- Winiary, 

s) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno, 

t) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz, 

u) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik, 

v) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień, 

w) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów, 

x) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów, 

y) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice, 

z) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie, 

aa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze, 

bb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice, 

cc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów, 

dd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice, 

ee) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa, 

ff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch, 

gg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin, 

hh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada, 

ii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice,  



jj) 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 

kk) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023, 

ll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie LIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

/-/ Jerzy Kunert 

 

    


