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PROTOKÓŁ NR 42/2018 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21 czerwca 2018 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: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel,  

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

W imieniu Przewodniczącego Komisji do Spraw Społecznych Andrzeja Wawera, 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji 

i Remontów Komisji Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych i przedstawił 

proponowany porządek obrad:  

1. Informacja nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół gimnazjalnych, 

podstawowych i przedszkoli w Gminie Głogówek (posiedzenie wspólne z Komisją 

Społeczną). 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Podczas omawiania tematu z „punktu 1” Porządku obrad obecni byli członkowie 

Komisji Budżetowej oraz Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Głogówek. 

Ad 1.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Komisji Mariusz 

Wdowikowski oddał głos przybyłym Dyrektorom.  

Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Głogówek przedstawili informacje na 

temat stanu technicznego oraz kosztów utrzymania prowadzonych przez siebie Szkół 

i Przedszkoli. Przekazali także informacje dotyczące powszechnej działalności placówek, 

osiągnieć uczniów, jak również zgłosili potrzeby w zakresie remontów i zakupów.  

Szczegółowy wykaz przedstawionych informacji stanowi załącznik do protokołu 

z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 czerwca 2018 r.  
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Po zakończonym wystąpieniu Dyrektorów Szkół i Przedszkoli głos zabrał Burmistrz 

Głogówka Andrzej Kałamarz. Burmistrz stwierdził, że cieszy go iż Dyrektorzy 

w przedstawionych przez siebie informacjach docenili wszystkie te inwestycje, które zostały 

zrealizowane w minionych kadencjach. Wskazał, że jeszcze w tym roku będzie remontowany 

dach Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku oraz przeprowadzony zostanie remont sali 

gimnastycznej wraz z wykonaniem odwodnianiem w Racławicach Śląskich. Ponadto 

przeprowadzone zostaną inne remonty bieżące. Burmistrz poinformował, że planowane jest 

wprowadzenie do budżetu zadania związanego z termomodernizacją budynku schroniska 

młodzieżowego przy SOSW, wraz z adaptacją strychu. Burmistrz wyraził swoje zadowolenie 

z przejęcia Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, gdyż jak zauważył zgodnie 

z przedstawioną przez Dyrektora informacją, jest to placówka prężnie działająca i osiągająca 

duże sukcesy. Następnie zwracając się do Przewodniczącej Klubu „Niezależni Razem”, 

Burmistrz złożył słowa podziękowania za doskonałą współpracę i poparcie.  

Burmistrz stwierdził także, iż zadowalający jest fakt pełnego obłożenia przedszkoli. 

Uznał, że świadczy to o tym, że realizowany projekt dotyczący szerokorozumianego 

wspierania oświaty jest dobry. Owocuje to stabilizacją pracy w oświacie ale także daje 

poczucie bezpieczeństwa rodzinom z małymi dziećmi. Burmistrz dodał, że brak odważnych 

decyzji i reform mógłby rzutować negatywnie i destrukcyjnie. Tymczasem oświata w naszej 

Gminie rozwija się, doskonali i modernizuje.  Burmistrz stwierdził, że to wszystko świadczy 

o sukcesie i wyraził nadzieję, że niezależnie od tego, kto będzie w przyszłości sprawował 

władzę, będzie kontynuował obecną politykę.  

Kończąc swoje wystąpienie Burmistrz złożył słowa podziękowania i uznania na ręce 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Racławicach Śląskich, którzy ustępują z pełnionych przez siebie funkcji dyrektorskich.  

 

 Przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych Andrzej Wawer podziękował 

Dyrektorom za udział w posiedzeniu i złożone informacje. Następnie ogłosił przerwę podczas 

której nauczyciele oraz członkowie Komisji Budżetowej opuścili Salę posiedzeń.  

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji do Spraw Społecznych przystąpił do 

dalszej realizacji Porządku obrad.  
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Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

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

2018 – 2021. 

Uwag nie zgłoszono. 

Projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka. 

Brak uwag. 

Projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 

Projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowym projekcie uchwały, który otrzymali Radni.  

e) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Zapytał o uwagi do niniejszego projektu. Uwag nie zgłoszono. 

Projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 3.  

Brak uwag. 

Na tym protokół zakończono.  

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 
Protokolant  
 

Małgorzata Wolf 


