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PROTOKÓŁ NR 14/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 22 lutego 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 6. 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. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany Porządek obrad: 

1. Działanie Gminy w zakresie promocji i turystyki – spotkanie z Dyrektorem MGOK 

w Głogówku. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

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.  

Zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Głogówku. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Twardawie. 

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że uzasadnienie do uchwały jest niewystarczające. 

Wskazała, że nie wskazano w nim kosztów. 

     Burmistrz odpowiedział, że dochodzi do sytuacji, kiedy to jest więcej podań niż miejsc 

w żłobku. Dzięki powstaniu żłobka, obiekt szkoły w Twardawie będzie bardziej 

wykorzystany, a koszty samego utworzenia będą niewielkie.  

 Radna Zgorzelska zapytała, dlaczego dodatkowy żłobek nie powstanie w Głogówku.  

 Burmistrz wskazał, że nie ma takiej możliwości ze względów logistycznych 

i ekonomicznych. Na chwilę obecną brak jest już miejsc w żłobku w Głogówku. Burmistrz 

dodał, że koszt inwestycji to około 30 tysięcy złotych.  

 Radna Zgorzelska zapytała, ile obecnie jest zgłoszeń osób chętnych do korzystania 

z usług żłobka w Twardawie. 

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest siedmioro chętnych.  

 

Dalszych zapytań nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Głogówek do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góreczno na lata 2016-2020. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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Ad. 3 

Brak uwag.  

 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył 

posiedzenie Komisji ds. Społecznych.  

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 

 

 


