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PROTOKÓŁ NR 30/2022 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 25.05.2022 r. o godz. 14:00 

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) Stwierdzenie quorum. 

5) Ustalenie porządku obrad. 

6) Sprawy różne. 

7) Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

8) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

9) Sprawy różne. 

10) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył: 

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Komendant Powiatowy Policji w Prudniku – mł. insp. Krzysztof Urban 
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Ad. 4. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

     Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przyjęto informację do wiadomości 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

     Skarbnik Gminy poinformowała o autopoprawce do projektu budżetu oraz wyjaśniła 

najistotniejsze zmiany w budżecie. 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2037,  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na salę wszedł Komendant Powiatowy Policji w Prudniku – mł. insp. Krzysztof Urban. W 

związku z jego obecnością Przewodniczący Komisji przeszedł do punktu Sprawy Różne. 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Na salę weszła radna Bogusława Poremba. Stan radnych 6 obecnych na 7. 

Komendant wyjaśnił zmiany jakie mają nastąpić na Komisariacie Policji w Głogówku, 

reorganizacji pracy, dalszego sposobu jego funkcjonowania i analizie etatów na komisariacie. 

Poinformował, że dotychczasowi dyżurni pełnić będą służbę w terenie – 4 etaty i jeden etat 

zasili kadrę Komendy Powiatowej w Prudniku. 
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Radna Bogusława Poremba zapytała o dostępność alkomatu stacjonarnego będącego na 

wyposażeniu komisariatu.  

Komendant Powiatowy odpowiedział, że będzie on dostępny nadal w godzinach 6:00-22:00. 

W pozostałych godzinach możliwość zbadania trzeźwości odbędzie się poprzez zgłoszenie 

takiej chęci przy budynku komisariatu, w którym umieszczony zostanie przycisk łączący się  

z Komendą Powiatową w Prudniku.  Następnie patrol policji będący w pobliżu podjedzie  

z alkomatem w celu zbadania trzeźwości.  

Radna Bogusława Poremba poruszyła kwestie anonimowości osoby zgłaszającej interwencję, 

zapytała, czy jest konieczność przedstawienia się. 

Komendant Powiatowy wyjaśnił, że wszystkie rozmowy są nagrywane a numery telefonów 

wyświetlane. Wyjaśnił na przykładzie anonimowego zgłoszenia zakłócenia ciszy nocnej 

wyjaśnił, że musi być osoba, której ten spoczynek zostaje zakłócony. Podkreślił, że 

funkcjonariusze nie mają prawa informować kto zgłosił. 

Następnie Komendant zaprosił na nadchodzące obchody Święta Policji. 

Radna Bogusława Poremba poprosiła o przybliżenie treści projektu uchwały dotyczącej 

przekazania środków finansowych dla Policji. 

Komendant wyjaśnił, że przekazane środki przeznaczone będą na zakup kasetek na broń dla 

funkcjonariuszy policji.  

Przewodniczący Komisji powrócił do punktu 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

c.d. Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego;  

 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 



4 
 

e) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym 

opiekunem  

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba, która wyjaśniła, że 

projekt uchwały porządkuje system opieki nad dziećmi do lat 3 i jest wymagana według 

przepisów prawa.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

f) w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania jego statutu  

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba przybliżyła najistotniejsze 

zmiany w zapisie w statucie żłobka tj.  doprecyzowane zostały cele i zadania żłobka i sposób 

ich realizacji, zmieniono warunki przyjmowania dzieci do żłobka- pierwszeństwo mają dzieci, 

których oby dwoje rodziców pracuje, określono także zasady uczestnictwa rodzica w zajęciach.  

Dodała, że ustawa określa, iż pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci niepełnosprawne, dzieci 

z rodzin wielodzietnych i osoby samotnie wychowujące dziecko 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba wyjaśniła, że projekt 

uchwały związany jest z obowiązkiem wprowadzenia nowego stanowiska pracy – pedagoga 

specjalnego, dla którego Rada Miejska ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 

pedagoga w wymiarze 22 godzin jak pozostali specjaliści określeni w poprzedniej uchwale.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  
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6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba poinformowała, że  

z wnioskiem o zmianę uchwały i powrót do pierwotnej wysokości dodatku motywacyjnego nie 

mniej niż 1 % zwrócili się do burmistrza dyrektorzy szkół. Dotychczas obowiązywała stawka 

min. 4%. 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez 

Gminę Głogówek; 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Jacek Nalepa przedstawił informacje  

o wysokości czesnego w gminach ościennych a także wysokość czesnego jaka  

w poszczególnych miesiącach została wpłacona a jaka powinna być uiszczona. 

Zaproponowano, aby wysokość czesnego było stawka stałą. 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba dodała, że część rodziców 

będzie miała ulgę w przypadku rodzin wielodzietnych, bądź z przypadku dziecka  

z niepełnosprawnością.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
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Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że dochodzi nowy inkasent- sołtys Głogowca, następnie 

zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono 

do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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 


