
 PROTOKÓŁ Nr XVIII/20 
z Sesji Rady Miejskiej w Głubczycach 

odbytej w dniu 30 marca 2020 r. 
 
Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 
 
Przewodniczący obrad K. Naumczyk otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej, na podstawie 
listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 18 radnych, wobec czego podejmowane 
uchwały będą prawomocne (lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu). 
Następnie zaproponował na sekretarza obrad Radnego Rafała Zwarycza.  
Radny R. Zwarycz wyraził zgodę, ponieważ nikt nie wniósł uwag do przedstawionej 
kandydatury, Przewodniczący obrad poddał ją pod głosowanie:  
Za jej przyjęciem głosowało - 18 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. 
Zatem Pan R. Zwarycz został sekretarzem sesji Rady Miejskiej: 
Porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie na 2020 rok, 
b) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Głubczyce, 
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
4. Zamknięcie obrad 
 
Ad. pkt 2 
a/  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie na 2020 rok (druk nr 212/20) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVIII/198/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2020 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok stała się obowiązująca. 
 
b/. Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku (druk nr 209/20) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 4 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2020 r. w 
sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku stała się obowiązująca. 
 
c/.  Przewodniczący obrad K. Naumczyk odczytał projekt uchwały zmieniający 
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Głubczyce (druk nr 210/20) 

Ponieważ nie zgłoszono uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały, 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie - imienne wyniki głosowania 
przedstawia załącznik nr 5 do protokołu.  
Zatem Uchwała Nr XVIII/200/20 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 marca 2020 r. w 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Głubczyce stała się obowiązująca. 
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Ad. pkt 3 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
Radni przyjęli w/w sprawozdanie nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag. 
 
Ad. pkt 4 
Zamknięcie obrad. 
Zatwierdzony porządek obrad  został zrealizowany, wobec czego Przewodniczący obrad sesji 
Kazimierz Naumczyk zamknął XVIII Sesję Rady Miejskiej. 
Obrady zakończyły się o godzinie  15:20. 
 
Protokołowała:            Sekretarz obrad:         Przewodniczący obrad: 
Marcelina Wieliczko - Buchaniec   Rafał Zwarycz           Kazimierz Naumczyk 


