
PROTOKÓŁ NR 13/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych odbyło się na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

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

obecności. Na 7 członków Komisji, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.  

Z uwagi na tematykę Porządku obrad zaproponował następującą zmianę kolejności 

omawianych pkt: 

1. Sprawozdanie  z realizacji wniosków za II półrocze 2015 roku. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2016 r. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1. 

Nie wniesiono uwag do „sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze 2015 roku”, które 

zostało przyjęte do wiadomości. 

 

Ad 2.  

Kolejno przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r., 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany zeszłe w uchwale budżetowej.  

Nie zgłoszono uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 



b) Projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

c) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres 

trzech lat, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa 

Opolskiego, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mionów na lata 

2016 – 2020, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomice na lata 

2016 – 2020, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

g) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzch na lata 

2016 – 2020, 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

h) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Głogówku, 



Radna Gabriela Nizińska zapytała czy świadczone usługi w postaci np. rozmaitych zajęć czy 

tez sama opieka będą dodatkowo płatne.  

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że świadczenia te będą pokrywane z budżetu 

Gminy. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad projektem, którego wynik 

przedstawiał się następująco: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

Ad. 3 

Radny Mariusz Wdowikowski zwrócił się o remont drogi prowadzącej do miejscowości 

Głogowiec.  

Przewodniczący Komisji wskazał na potrzebę umieszczenia lustra drogowego na 

wysokości wyjazdu z bazy Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. na ul. Piastowskiej. 

Poinformował, że jest tam bardzo zła widoczność, lustro ułatwiłoby wyjeżdżanie kierowcom  

i znaczeni poprawiło bezpieczeństwo.  

Radny Mariusz Wdowikowski poprosił o monit w sprawie wielokrotnie poruszanej 

kwestii lustra drogowego w miejscowości Tomice.   

Radna Gizela Grzesik poinformowała o oblodzonym Rynku i trudnościami  

z wykupieniem biletu parkingowego w związku z dużą kałużą przy parkomacie. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach dostępnych sił i środków chodniki 

są na bieżąco posypywane. Wskazał, że na ta chwilę sytuacja jest opanowana.  

Burmistrz dodał, że nie wiele można zaradzić na obecną aurę. W nocy chwycił 

przymrozek. Nad ranem padał deszcz. Zła sytuacja na drogach jest w całym regionie.  

Radna Gabriela Nizińska poinformowała, o fakcie wywożenia zalegającego śniegu, który 

zaobserwowała poprzedniego wieczoru. Uznała to za bardzo dobre rozwiązanie.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

 

 



Ad 4.  

Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer przedstawił Radnym przygotowaną przez siebie 

propozycje Planu Pracy Komisji na 2016 rok. Plan został szczegółowo przeanalizowany  

i omówiony, a następnie zaakceptowany przez Członków Komisji.  

W związku z wyczerpanie Porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył 

posiedzenie Komisji ds. Społecznych.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 

 

 

PROTOKOLANT 

Małgorzata Wolf 

 

 


