
PROTOKÓŁ NR 1/2014  

KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 22 grudnia 2014 roku 

 

Posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych odbyło się w Sali narad Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według 

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

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, 

 oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko, który do 

momentu wyboru Przewodniczącego Komisji realizował porządek obrad.  

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący RM Mieczysław Hołówko. Przywitał 

obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, który wyglądał następująco: 

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.  

2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Przewodniczący RM poprosiło o zgłaszanie kandydatur do funkcji Przewodniczą 

Komisji ds. Społecznych.  

Radny Mariusz Wdowikowski zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wawra, który wyraził 

zgodę. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania, którego wynik 

przedstawiał się następująco: 5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

Przewodniczącym Komisji ds. Społecznych został Radny Andrzej Wawer. 

Nowo wybrany Przewodniczący Komisji podziękował za oddane na niego głosy. 

Następnie wskazał na potrzebę powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

Zaproponował kandydaturę Mariusza Wdowikowskiego, który wyraził zgodę. Dalszych 

kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania, którego wynik przedstawiał się 

następująco: 4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

Zastępcą Przewodniczącego Komisji ds Społecznych został Mariusz Wdowikowski.  

 

Ad 2.  

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek objaśniła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.  

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2015-2018. 

W związku z brakiem uwag do w/w materiałów Przewodniczący Komisji przystąpił 

do procedury głosowania, której wynik przedstawiał się następująco:  

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 



Następnie Przewodniczący Komisji przywołał Plan Pracy Rady Miejskiej  

w Głogówku na 2015 rok, który został przyjęty do wiadomości. 

 

Ad 3.  

  Następnie przystąpiono do zaopiniowania pozostałych projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok, 

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała, dlaczego Gmina musi zwrócić kwotę w wysokości 40 tys. 

zł. za remont dachu zamku.  

Celem udzielenia odpowiedzi na niniejsze zapytanie na Salę narad, został poproszony kier. 

ref. IDPP Pan Ginter Cibis. Wyjaśnił, że zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz 

kosztorysem budowlanym przyjęte było wykonanie szerszego spektrum prac. Jednak  

w trakcie trwania remontu, okazało się, że zakres potrzeb nie jest aż tak duży. Stąd kwota do 

zwrotu.  

Radna Gabriela Nizińska zapytała, dlaczego remont dachu zamku rozpoczęto od strony 

wschodniej, zamiast od północnej, która w jej opinii jest w o wiele gorszym stanie.  

Pani Cibis uzasadnił, że strona wschodnia także wymagała pilnej interwencji.   

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel dodała, że obecnie pomieszczenia wewnętrzne 

znajdujące się w części wschodniej są w dość dobrym stanie. Nie wykonanie remontu na tej 

części dachu wpłynęłoby znaczenie na pogorszenie ich stanu.  

Pan Cibis wskazał ponadto, że fachowość wszelkich robót na tym obiekcie jest pod nadzorem 

Konserwatora Zabytków.  

Wobec braku dalszych pytań przystawiono do głosowania. 

Wynik głosowania: 5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie 

realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu 

Gminy Głogówek w 2014 roku, 

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2015 roku, 

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2015, 

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 



e) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2015" dla gminy Głogówek.  

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała czy Koła DFK znajdują się w spisie organizacji 

pozarządowych. 

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel wskazała, że Koła DFK nie posiadają osobowości 

prawnej, wobec czego nie mogą ubiegać się o dotacje.  

Radna Róża Zgorzelska zapytała, jak rozwiązać tą sprawę by ramach niniejszego budżetu 

Koła DFK mogły starać się o dofinansowanie.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że obecnie jest ogólne pula dotacji dla organizacji i osobno 

dla Caritasu. Wobec czego konieczne byłoby wyodrębnienie jeszcze jednego podmiotu. 

Powstała dyskusja, którą zakończył Przewodniczący Komisji podając, iż niniejsza kwestia 

będzie jeszcze rozważana.  

Wynik głosowania: 4 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało się; 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,  

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

g) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że podjecie niniejszej uchwały będzie zielonym światłem dla 

przeprowadzenia restrukturyzacji, ZMK która stanie się spółką z o.o. Wszelkimi procedurami 

związanymi z likwidacją i przekształceniem zajmie się wybrana w tym celu firma.  

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 4.  

Zastępca Burmistrza wskazała, że oprócz powyższych projektów uchwał 

zaopiniowaniu podczas procedur komisyjnych winny ulec jeszcze następujące uchwały: 

 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład 

Mienia Komunalnego w Głogówku, 

 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.   

 

Przewodniczący RM przywołał pisemny wniosek złożony przez Radnego Piotra 

Bujaka w dotyczący zwoływania Sesji RM w godzinach popołudniowych. Niniejszy postulat 

trafił do wiadomości wszystkich Radnych. Przewodniczący RM wskazał, że brakuje w nim 

konkretnej propozycji godzinowej, w jakiej obrady miałyby się odbywać.  



Członkowie Komisji poddali powyższe pod dyskusję. Przewodniczący Komisji 

zawnioskował o pozostanie przy dotychczasowej godzinie odbywania się Sesji RM,  

tj. godz. 10.00. Postulat przegłosowano następująco: 5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.  

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH 

ANDRZEJ WAWER 

 

PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf              

 


