
 PROTOKÓŁ Nr XI/19 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 17 lipca 2019 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Naumczyk otworzył XI Sesję Rady 
Miejskiej oraz jej przewodniczył. Przywitał wszystkich przybyłych na obrady.  
Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy  
radnych (lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu). 
Następnie zaproponował na sekretarza obrad Radnego Adama Buchańca.  
Radny A. Buchaniec wyraził zgodę, ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedstawionej 
kandydatury, Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. 
Zatem Pan A. Buchaniec został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał wniosek Burmistrza Głubczyc o zwołanie sesji 
nieplanowanej (załącznik do protokołu) 
 
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad: 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2019 rok, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla     

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce,  
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce. 

3. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. pkt 2 
 Skarbnik Gminy J. Wachowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie na 2019 rok (druk nr 148) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 3. 
Zatem Uchwała Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok została przyjęta. 
 
 Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla     podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce (druk nr 146) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 3. 
Zatem Uchwała Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla     
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce 
została przyjęta. 
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Dyrektor ZOKiS S. Krzaczkowski przedstawił projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Głubczyce (druk nr 145) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie: 
Za głosowało - 16 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.  
Imienne wyniki głosowania przedstawia załącznik nr 3. 
Zatem Uchwała Nr XI/143/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 lipca 2019 r.  
zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalania 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce została przyjęta 
 
Ad. pkt 3 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XI Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  15:15 
 
          Protokołowała:   Sekretarz obrad:     Przewodniczący Rady Miejskiej: 
      
Anna Hauptman - Głogiewicz Adam Buchaniec   Kazimierz Naumczyk
  

 


