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PROTOKÓŁ NR  25/2022 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 26.01.2022 r. o godz. 14:00  

zdalnie poprzez platformę ZOOM. W posiedzeniu udział wzięło 6 na 7 radnych Komisji: 

1. Piotr Samson 

2. Mariusz Wdowikowski 

3. Grzegorz Thiel 

4. Bogusława Poremba 

5. Jan Hojdem 

6. Ewelina Barton 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Spraw Społecznych  

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad.  

4) Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyła: 

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

 

Ad. 4. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Narkomanii. 

     Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 
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Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Radny Mariusz Wdowikowski zwrócił uwagę, odnosząc się do radnego z Racławic Śląskich, 

jak ma głosować w/w uchwałę, jeżeli radny Tadeusz Wrona głosował przeciwko wprowadzeniu 

300 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Szonów, a teraz w/w projekt uchwały wprowadza 

kwotę 500 tys. zł. na zakup samochodu dla OSP Racławice Śląskie. 

 

Wynik głosowania:  

6za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036,  

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku, 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  
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d) w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w 

Głogówku, 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

"Senior+" w Głogówku, 

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

f) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, 

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.  

Radny Mariusz Wdowikowski zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

nie może przedłożyć uchwały w imieniu radnych, tylko w imieniu tych którzy podpisali w/w/ 

projekt uchwały. 

Burmistrz wyjaśnił, że radni, którzy podpisali się po projektem są wnioskodawcami tego 

projektu, a stosunek do uchwały radni wyrażą poprzez jej głosowanie. 

Więcej uwag nie zgłoszono przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty. 
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g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie 

podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych 

w obrębie Biedrzychowice, 

Skarga rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i petycji. 

h) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”,  

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach, 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład. 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono 

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 6. Sprawy różne. 

Burmistrz odpowiedział na pytania radnego Joachima Sobka zadanego na wcześniejszej 

Komisji Budżetu dot. rachunków za wodę i rozliczania się kwartalnie odpowiedział, że nie ma 

możliwości zmiany trybu naliczania natomiast jest możliwość nadpłacenia rachunku. 

 

Ad. 7. Zakończenie Komisji Spraw Społecznych. 

 Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Piotr Samson dziękuje wszystkim za 

obecność i zamyka posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

Piotr Samson 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka  


