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PROTOKÓŁ NR 22/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 września 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali Narad na II piętrze Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej 

listy obecności. Na 7 Radnych, obecnych7. Ponadto w obradach uczestniczyła Zastępca 

Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2016 r. 

2. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

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

4. Informacja za I półrocze dotycząca pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji „Caritas” 

i gabinetu rehabilitacji. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Nie zgłoszono uwag do „Informacji o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za  

I półrocze 2016 r.”. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych została przyjęta do 

wiadomości.  

 

Ad 3. 

Nie zgłoszono zapytań do Sprawozdania z działań w zakresie ochrony środowiska 

w gminie Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości.  
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Ad 4. 

Przewodniczący przywitał przybyłych gości panią Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogówku Halinę Sobek oraz  pracownika Stacji Caritas Polska, które 

przedstawiły informację na temat działalności  placówki OPS oraz Caritasu. Materiał stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad 5.  

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

Zastępca Burmistrza przedstawiał zmiany, które zaszły w uchwale budżetowej. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:   

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

c) zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  na drogach  publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 

miasta Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 

2016-2026”. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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e) w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Prudnickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

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

wiadomości.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Aleksandra Makówka 


