
PORZĄDEK OBRAD 

LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 października 2018 r. 

 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z L Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych: 

a) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Głogówek na 2019 rok, 

b) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok, 

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 r.  

4. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2017/2018. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego, 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy 

dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek, 

będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat, 

e) w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty, 

f) w zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji 

obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek 

w 2018 roku, 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary, 



h) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 dla Gminy 

Głogówek”. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 


