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PROTOKÓŁ NR 20/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNEJ 

z dnia 19 lipca 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji Społecznej odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.  

Na 7 Radnych, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

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

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża 

kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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d) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej na modernizację chodnika  

w miejscowości Dzierżysławice (przy drodze powiatowej nr 1209 O). 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 2. 

 Sprawy różne.   

 

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o dalsze plany Gminy dotyczące zamku. 

 Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy został złożony projekt o dofinansowanie remontu do 

RPO. Gmina czeka na ocenę wniosków i wyniki.  

Radny Wdowikowski zapytał, czy w przyszłości Gmina byłaby zainteresowana adaptacją 

zamku na przykład na hotel.  

Burmistrz odpowiedział, że gdyby znalazł się inwestor, który w partnerstwie z Gminą chciałby 

w jakiś sposób zagospodarować zamek to Gmina byłaby chętna do takiego przedsięwzięcia.  

 Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał czy prawdą jest, że głogóweckim zamkiem 

zainteresowana była zagraniczna firma. 

Burmistrz odpowiedział, że faktycznie tak było, ale warunki jakie firma przedstawiła były nie 

do zaakceptowania pod względem prawnym.  

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Aleksandra Makówka 

 


