
PROTOKÓŁ NR 2/2015 

KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

 

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych odbyło sie w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

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

Na początku spotkania na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel, 

Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2015 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 Przewodniczacy Komisji zaproponował, by w pierwszej kolejności podjąć temat z pkt 2, 

wobec czego przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję. 

 

Ad 2.  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek objaśniła zmiany zaszłe w uchwale budżetowej.   

Wynik głosowania: 

4 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku. 

Wynik głosowania: 

6 za/0 przeciw/0 wstrzymało się; 

 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny. Na 7 Radnych, obecnych 7.  

c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Wynik głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się; 

 

d) 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; 

 



e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do 

wiadomości. 

 

Ad 3.  

Radna Gabriela Nizińska zapytała, jaki jest obecny statut Zakładu Mienia Komunalnego  

w Głogówku i jaki będzie los pracowników po restrukturyzacji.  

Zastępca burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, że na chwilę obecna wszystko działa „po 

staremu”. Za tydzień zostanie podpisana umowa i wdrażany bedzie proces przekształcenia. Co do 

zatrudnionych, na chwilę obecna nie ma żadnych decyzji personalnych. 

 

Radny Andrzej Wawer poruszył temat lodowiska oraz łyżew, które miał być bezpłatnie 

udostępnianie dzieciom.  Wskazał, że z jego informacji wynik, iż dopiero teza łyżwy zostały 

zakupione. Stwierdził, że jest to za późno, choćby ze względu na fakt, że minął już tydzień ferii. 

Poprosił, by w przyszłości mieć na uwadze, by łyżwy można było wypożyczać już od momentu 

otwarcia lodowiska. Następnie zapytał, czy jest wyznaczona osoba, która zajmowałaby się 

konserwacja łyżew. Wskazał, że było by to bardzo pożądane. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że nie posiada wiedzy w tej kwestii i rozezna temat.  

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej poinformował o pismach, które wpłynęły do Biura Rady. Ich 

treść została poddana pod dyskusję. Radni szczególnie pochylili się nad wnioskami rodziców  

o przyznanie stypendiów dla swoich dzieci za szczególne osiągnięcia sportowe. Uznali, że Rada jako 

organ nie posiada mocy prawno - finansowej, która umożliwiłaby spełnienie postulatu. Przyznali 

jednak, że kwestia ta winna być poddana analizie, tak by w przyszłości możliwe było wypracowanie 

rozwiązania problemu i przyznawania takowych stypendiów wg odrębnych zasad i regulaminów.  

 

Ad 1.  

Radni przystąpili do opracowania Planu Pracy Komisji na 2015 r., który został przyjęty 

jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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