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PROTOKÓŁ NR 23/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24 października 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 

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

obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Radny Mariusz Wdowikowski, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

2. Plan obchodów Święta Niepodległości w gminie Głogówek. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

Radny Wdowikowski poddał zaopiniowaniu poniższe projektu uchwał: 

a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 

2017 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2017 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się.  
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Ad 2.  

Plan obchodów Święta Niepodległości w gminie Głogówek został przyjęty 

do wiadomości.  

 

Ad 3. 

Zaopiniowanie projektów uchwał: 

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

Radna Róża Zgorzelska zapytała, która droga w Kierpniu będzie remontowana.  

Pani Skarbnik Ilona Hudaszek odpowiedziała,  że chodzi o drogę polną.  

 

Radna Zgorzelska zapytała, dlaczego zwiększane są środki na wypłatę diet dla Radnych. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w miesiącu lipcu odbyły się dodatkowe posiedzenie Komisji 

oraz Sesja, które nie były planowane wcześniej.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 

2016-2019. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

4 za/ 0 przecie/ 2 wstrzymały się.  

 

c) w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się.  
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d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do 

wiadomości.  

 

e) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków dla Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przecie/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 4. 

Sprawy różne. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


