
Szanowni Mieszkańcy 

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, 
     która odbędzie się w dniu 30.12.2019 roku o godz. 15:00

w Urzędzie Gminy w Głogowie 
przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołów z XVI  i XVII sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów
 uchwalenia budżetu Gminy Głogów na rok 2020
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów
 zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 utworzenia  wydzielonego  rachunku  dochodów  samorządowych  jednostek

budżetowych 
 nadania nazwy ulicy w miejscowości Przedmoście
 nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia
 nadania nazwy ulicy w miejscowości Grodziec Mały
 bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego  

w budynku położonym na dz. nr 264 w Grodźcu Małym
 wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości

zabudowanej  położonej  w  Ruszowicach  przy  ul.  Tęczowej  10,  sprzedawanej  w
drodze bezprzetargowej

 zmiany uchwały Rady Gminy Głogów nr XV/110/2019 w sprawie  przystąpienia  
do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  
w części obrębu Ruszowice

 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głogów na rok szkolny
2019/2020

 w  sprawie  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  
oraz  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Głogów

 w  sprawie  określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy
zdrowotnej    dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 zatwierdzenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na rok 2020.

 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób  bezdomnych  oraz  w  schronisku  dla  osób  bezdomnych  z  usługami
opiekuńczymi

 zmiany  uchwały  nr  XXV/142/2016  Rady  Gminy  Głogów  w  sprawie  określenia
szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
 i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 przyjęcia  Gminnego  Programu  Wspierania  Rodziny  w  Gminie  Głogów  na  lata  
2020- 2022



 zmiany  uchwały  nr  XVI/119/2019  Rady  Gminy  Głogów  w  sprawie
wprowadzenia  ,,Rocznego  programu  współpracy  Gminy Głogów z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust,  3  ustawy  o
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 rok”

 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
3. Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego.
5. Wnioski, interpelacje i dyskusja.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady 

/-/ Piotr Cypryjański


