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PROTOKÓŁ NR 32/2017 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy 

obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2017 r. 

2. Informacja na temat działania gminy w zakresie promocji i turystyki. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

5. Zapoznanie się z organizacją pracy i funkcjonowania wskazanego przez komisję 

przedszkola – wizytacja w terenie. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do „Sprawozdania z realizacji wniosków za 

I półrocze 2017 r.” Uwag nie zgłoszono. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

Ad 2.  

 Przewodniczący poinformował, że tradycyjnie już, przy okazji omawiania tematu 

dotyczącego działań Gminy w zakresie promocji i turystyki, zapraszana jest osoba, która 

swoją działalnością promuje Gminę na szeroka skalę. W związku z czym, do udziału 

w dzisiejszym posiedzeniu zaproszony został Kierownik Muzeum Regionalnego w Głogówku 

Aleksander Devosges Cuber.  

 Kierownik Muzeum na wstępie swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie. 

Następnie podał, że działalność Muzeum polega na promocji kultury i dziedzictwa 

kulturowego miasta i Gminy. Wskazał, że każde wydarzenie kulturalne na charakter 

działalności pro-turystycznej. Poinformował, że muzeum od lat świadczy usługi 

przewodnickie. Ponadto nakreślił projekty w jakich uczestniczy Muzeum. Kolejno 
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przedstawił zgromadzonym foldery promujące najnowszą wystawę w Muzeum, jak również 

foldery związane z planowanymi przedsięwzięciami. Przedstawił także szczegółowe 

i obszerne informacje na temat wydarzenia zaplanowanego na najbliższy weekend, 

związanego z jubileuszem 25. Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, który stał 

się pretekstem, aby zorganizować pierwsze w historii spotkanie potomków ostatniego 

ordynata hrabiego Hansa Wilhelma von Oppersdorffa w Głogówku. Podał, że wydarzenie to 

zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.  

 Przewodniczący podziękował Kierownikowi Muzeum za udział w posiedzeniu 

Komisji oraz za przedstawienie wyczerpujących informacji.  

 Kierownik Muzeum podziękował zgromadzonym po czym opuścił salę posiedzeń.  

Ad 3.  

Przystąpiono do zaopiniowania projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

d) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się.  
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e) w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

f) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 2015 i 2016 

rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

g) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 2017-2020  

z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, czego dokładnie dotyczy ten projekt. 

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel wyjaśniła, że projekt ten dotyczy wyłączenia z dużego 

planu ulicy Młyńskiej, a w szczególności dotyczy drogi wylotowej do ul. Piastowskiej.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 
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Ad 3. 

 Brak uwag. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


