
Głogówek, 22 maja 2020 r. 

BR.0002.5.2020.MD 

 

  

 Radni Rady Miejskiej w Głogówku 

 

 

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

w Głogówku, która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 08.00 w Hali Sportowej przy 

ul. Kościuszki 12. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie Quorum,  

c) uchwalenie porządku obrad,  

d) przyjęcie Protokołu z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

9 kwietnia 2020 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2019 rok. 

4. Debata nad raportem.  

5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum 

zaufania.  

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r., 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2019 r., 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., 

e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek, 

f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Głogówek, 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka, 



h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.    

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019, 

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w mieście Głogówek, 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 

mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze, 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek, 

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka. 

f) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa 

miejscowego), 

g) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. 

elektroskażenia), 

h) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

i) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Głogówek", 

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek 

podatku od środków transportowych na 2019 rok, 

l) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2020 roku 

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

/-/ Jerzy Kunert 


