
PORZĄDEK OBRAD 

XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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) 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, 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek, 

f) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior –WIGOR w Głogówku, 

g)  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku, 



h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy 

Niepodległości, 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, Gmina Głogówek, 

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 

6. Zapytania Radnych.  

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 


