
PORZĄDEK OBRAD 

XLIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 marca 2018 r. 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka”.   

4. Koncepcja Gminy w temacie realizacji gospodarki wodno-ściekowej. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 

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

2018 -2021, 

c) w sprawie udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku  

na zakup krzesła kardiologicznego, 

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

e) zmieniająca uchwałę nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Głogówek, 

f) zmieniająca uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 

2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

g) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku, 



h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat, 

i) w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

j) w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

6. Zapytania Radnych.  

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 


