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PROTOKÓŁ NR  28/2022 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 27.04.2022 r. o godz. 09:30  

w budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięło 6 

na 7 radnych Komisji: 

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Grzegorz Thiel 

3. Piotr Samson 

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) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

5) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył: 

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

 

Ad. 4. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

     Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 



2 
 

 

Ad. 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

Głos zabrał burmistrz Głogówka referując najistotniejsze kwestie dot. zmiany budżetu 

gminy tj. wprowadzenia dochodów od Wojewody w ramach pomocy uchodźcom oraz zadań  

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w związku z podpisana umową.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2036,  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 7. Sprawy różne.  

Burmistrz poinformował radnych o przetargach jakie zostały rozpisane tj. Modernizacja 

stadionu miejskiego oraz budowa przedszkola. Wyjaśnił, że pomimo iż przetargi są ponownie 

rozpisane nie ma obaw do niepokoju, bo inwestycje będą realizowane. Obecnie trwa przetarg 

na zakup wozu strażackiego dla OSP Racławice Śląskie.   

Ponadto zaprosił radnych zbliżające się wydarzenia tj. na Dzień Strażaka 8 maja, Dni 

Głogówka, itp. 

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o proces wymiany lamp w gminie.  

Burmistrz wyjaśnił, że zgłoszenia Gminy Głogówek zostały wysłane do TAURONU, a ten jest 

na etapie projektowania całego oświetlenia, następnie rozpisze przetarg.  

Radny Jan Hojdem zapytał, czy jest szansa na wykonanie drogi w Mochowie, o której na 

poprzednich komisjach wspominał.  

Burmistrz odpowiedział, że nie przekreślił żadnej inwestycji, ale w związku z koniecznością 

rozstrzygnięcia przetargów na stadion i przedszkole oraz ze względu na szalejące ceny na rynku 

żadne inwestycje nie są wprowadzane. 

Radna Bogusława Poremba zapytała o szczepienia VHS i dotacji gminy w tym procesie.  

Burmistrz odpowiedział, że program skończył się w 2021 r. i od tego czasu zaszły istotne 

zmiany takie jak: 

- 50% refundacji kosztów zakupu szczepionki (koszt szczepionki obecnie 160 zł a nie 300 zł), 

- fakt, iż po pandemii wzrosły nastroje antyszczepionkowe, i nie ma zainteresowania tym 

szczepieniem,  

- rozpisanie przez Gminę programu powoduje, że przychodnia musi zakupić kilkadziesiąt 

szczepionek, których nie wykorzysta i na dzień dzisiejszy nie ma podmiotu, który chciałby 

realizować szczepienia masowo w Głogówku.  

Ad. 8. 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: 

Aleksandra Makówka  


