Głogówek, 18 września 2020 r.
BR.0002.12.2020.MD

Radni Rady Miejskiej w Głogówku
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Gminy Głogówek zwołuje XXXI Sesję Rady Miejskiej
w Głogówku, która odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godz. 9.00.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2020 r.
e) przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskie 27 października 2020 r.

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny
2019/2020.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2020 r.
4. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Głogówek.
5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o. o. w zakresie
przeprowadzonych inwestycji i zadań bieżących.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Głogówku
c)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu
konkursowego
nr

pt.:

„Przedszkola

RPOP.09.01.03-16-0010/20,

Marzeń

realizowanego

w
w

Gminie

ramach

Osi

Głogówek”
Priorytetowej

09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 09.01.03Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu

konkursowego
nr

pt.:

„Przedszkola

RPOP.09.01.03-16-0009/20,

Przyszłości

realizowanego

w

w

Gminie

ramach

Osi

Głogówek”
Priorytetowej

09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 09.01.03Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.
e) w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”
f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek.
g) w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości

płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu
komunalnego Gminy Głogówek.
h) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek
i)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie
Gminy Głogówek

j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
/-/ Jerzy Kunert

