
Głogówek, 18.02.2022 r.  

BR.0002.2.2022  

  

    

  Radni Rady Miejskiej w Głogówku  

 

  

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

w Głogówku, która odbędzie się 25 lutego 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 LII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

28 stycznia 2022 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Wystąpienie Starosty Prudnickiego.  

4. Program działalności kulturalnej i promocji Gminy. 

5. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów za 2021 r. 

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 pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy 

Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie 

becikowe”, 



f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogówku, 

g) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury  

i nadania jednostce statutu, 

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Głogówek, 

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii e Gminie Głogówek na lata 2022-

2025, 

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części i miasta Głogówek, 

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, 

Winiary, Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. 

Głogówek, woj. Opolskie. 

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

/-/ Jerzy Kunert 

 

    


