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PROTOKÓŁ NR 9/2015 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 28 września 2015 roku 

 

  Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali Narad na drugim piętrze 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji 

według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach 

uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz,  

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, 

 Pracownik Stacji CARITAS w Głogówku. 

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Zaproponowano następujący porządek obrad: 

1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za pierwsze półrocze 2015 r. 

2. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

3. Sprawozdanie z działań z zakresu ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

4. Informacja za pierwsze półrocze dotycząca pracy Stacji CARITAS i gabinetu rehabilitacji. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1.  

 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za pierwsze półrocze  

2015 r. przyjęto do wiadomości. 

 

Ad 2. 

 Radna Gabriela Nizińska wskazała, że na ul. Ligonia była łatana droga, jednak prace 

nie zostały przeprowadzone dokładnie. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer zaproponował Radnej, aby zgłosiła się w tej 

sprawie do pracownika merytorycznego UM. 
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Informację zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych przyjęto do 

wiadomości. 

 

Ad 3. 

Radna Gizela Grzesik poruszyła kwestię zaniedbanego ronda w Głogówku. Wskazała, 

że powinny zostać podjęte odpowiednie czynności w celu poprawienia jego stanu. 

Sprawozdanie z działań z zakresu ochrony środowiska w gminie Głogówek zostało 

przyjęte do wiadomości.  

 

Ad 4.  

 Przewodniczący Komisji Społecznej oddał głos Pani Kierownik Stacji CARITAS  

w Głogówku, która zreferowała najważniejsze informacje dotyczące działalności Gabinetu 

rehabilitacyjnego w Głogówku. 

 Przewodniczący Komisji zapytał o czas oczekiwania pacjentów na masaże  

w gabinecie rehabilitacji. 

 Pani Kierownik wyjaśniła, że wynosi on rok, a jest to spowodowane sytuacją,  

w której pacjent kończący serię masażu otrzymuje zlecenie już na kolejną. Dodała, że w tym 

roku Stacja CARITAS postanowiła to zmienić i pacjent może odbyć serię masaży raz w roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  Mieczysław Hołówko zapytał o czas oczekiwania na 

„pilny zabieg”.  

Pani Kierownik wyjaśniła, że 7 dni. Dodała, że skierowania na pilny zabieg mogą 

dokonywać także lekarze rodzinni i już teraz na takiego typu zabiegi tworzy się kolejka.  

Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość współpracy Stacji CARITAS  

z lekarzami rodzinnymi w tej kwestii.  

Pani Kierownik wskazała, że nie ma takiej możliwości. Jednak bardziej uzasadnionym 

skierowaniem „jako pilne” jest skierowanie od specjalisty.  

Radna Gabriela Nizińska zapytała o możliwość dodatkowego zatrudnienia personelu. 
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Pani kierownik odpowiedziała, że na chwilę obecną posiadają stażystkę, a od  

1 października będzie dodatkowy pracownik. 

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji podziękował Pani Kierownik, która następnie opuściła salę 

narad.  

 

Ad 5. 

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

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

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

b) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

c) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, który przedstawił, błędy w przygotowanym 

projekcie uchwały. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

2 za/ 4 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

 

d) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu obywatelskiego  

na 2016 r., 

Przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił, że budżet obywatelski jest tożsamy  

z obecnym funduszem sołeckim, gdzie wyrażona jest wola mieszkańców poszczególnych 
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Sołectw. Dodał, że budżet obywatelski sprawdza się w większych miastach, natomiast 

w małych miasteczkach, takich jak Głogówek  nie zdaje on egzaminu.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały występują 

błędy prawne i merytoryczne. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

2 za/ 4 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Głogówka w zakresie 

zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez 

wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

2 za/ 5 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

f) w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że osobiście rozmawiał z Radnym 

Markiem Pelką w sprawie wniosku jaki wpłynął od jego pracodawcy – Wójta Strzeleczek. 

Dodał, że na Komisji Rewizyjnej Radny Marek Pelka odniósł się do zarzutów stawianych mu 

we wniosku Wójta Strzeleczki i Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku 

pracy z Radnym. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Andrzej Wawer dodał, że patrząc z perspektywy 

pracodawcy trudno jest pracować z pracownikiem, do którego nie ma się zaufania. Stwierdził, 

że dalsza współpraca Radnego Pelki z Wójtem Strzeleczek w tej sytuacji może nie układać się 

najlepiej. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

4 za/ 2 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

g) w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 6. 

 Radna Gabriela Nizińska wskazała, żeby projekty uchwał w sprawie budżetu 

obywatelskiego były szeroko omawiane na łamach prasy, dodała że powoływanie komisji ds. 

takiego budżetu generuje bardzo duże koszty. Następnie Radna wniosła o przycięcie gałęzi na 

ulicy Zamkowej oraz bluszczu wokół tablic informacyjnych na tej ulicy. 

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, dlaczego koncerty Beethovenowskie nie są 

organizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury.  

Burmistrz Andrzej Kałamarz odpowiedział, że wynika to z kwestii organizacyjnych. 

Radna Gizela Grzesik zapytała czy odbyło się spotkanie Burmistrza z Siostrami 

Zakonnymi w sprawie  Przedszkola nr 4 w Głogówku i co na nim ustalono. 

Burmistrz Andrzej Kałamarz wyjaśnił, że podjęto uzgodnienia w tej sprawie. Siostry 

Zakonne są chętne sprzedać nieruchomość jednak wszystko zależne jest od wyceny 

rzeczoznawcy, na podstawie której będą dalsze uzgodnienia i podjęta decyzja. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Komisji zakończył niniejsze 

posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 

 


