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PROTOKÓŁ NR 2/2019 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH   

z dnia 22 stycznia 2019 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 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Sekretarz Gminy Anna Barysz. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1.  

 Nie zgłoszono uwag do złożonej "Informacji nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie". 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na Sesję: 

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 r. 

Przewodniczący poinformował, że projekt ten będzie rozpatrywany dopiero podczas 

obrad sesji. 
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b) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek 

Spółka z o.o. należących do Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich. 

Radna Bogusława Poremba zwróciła się o rozważenie możliwości przedłużenia czasu 

do końca listopada odbioru odpadów biodegradalnych.  

 Burmistrz odpowiedział, że jest skłonny się przychylić do wydłużenia tych terminów, 

jednakże konieczna jest uprzednienia analiza kosztów. Podkreślił, że nie będzie zgody na 

to, by do PSZOK-u było przyjmowane „byle co i byle jak”. 

Dalszych pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego pod nazwą „Program 

Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2019 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Głogowiec. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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g) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Oracze. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek – Winiary. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

i) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

p) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

q) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek. 

Radny Grzegorz Thiel zaproponował, by sprawdzić w których miejscowościach w Gminie 

było najwięcej wniosków o warunki zabudowy. Wówczas można byłoby w przyszłości daną 

miejscowość objąć planem.  

Burmistrz wskazał, że kwestia ta ma swoje plusy i minusy, gdyż tereny objęte planem mogą 

niejako krępować inwestorów.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

r) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

s) w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową. 
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Burmistrz poinformował, że przedstawiciele Wojewody Opolskiego zwrócili się do 

Burmistrza Głogówka z prośbą o umożliwienie i pomoc w organizacji obchodów 74. Rocznicy 

Marszu Śmierci w Racławicach Śląskich. Elementem uroczystości rocznicowych ma być 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w 1945 r. 

Jednobrzmiące tablice odsłonięto w minionych latach w Baborowie oraz Kałkowie.  

Pierwotnie określenie „Marsz Śmierci” stosowane było do marszy ewakuacyjnych 

wyruszających z obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy podczas zbliżania się frontów 

alianckich, przede wszystkim Armii Czerwonej w 1944 i 1945 r. W trakcie marszy, więźniowie 

skrajnie wymęczeni pobytem w obozie i morderczą pracą mieli przemieszczać się w głąb III 

Rzeszy, gdzie mieli służyć jako darmowa siła robocza, głównie na potrzeby przemysłu 

zbrojeniowego. Na skutek dramatycznych warunków, śmiertelność podczas marszy była 

bardzo wysoka. Niekwestionowanym pozostaje fakt, iż jedna z tras marszu wiodła przez 

Racławice Śląskie, gdzie także zabrał on swe śmiertelne żniwo. W związku z powyższym 

wybór lokalizacji tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia 1945 r. jest zasadny.  

Burmistrz wskazał, że niniejsza inicjatywa została oczywiście skonsultowana z Instytutem 

Pamięci Narodowej oraz Żołnierzy Logistyków i Kuratorium Oświaty. Gminy przychyliła się 

do prośby Wojewody. Posadowienie pomnika nastąpi na placu przy Szkole Podstawowej 

w Racławicach Śląskich.  

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że w treści uzasadnienie jest mowa o „niemieckich 

faszystowskich” obozach śmierci. Dlaczego tożsama treść nie może znaleźć się na tablicy.  

Burmistrz odpowiedział, że inicjatorem i fundatorem tablicy jest Wojewoda oraz IPN, 

którzy podjęli decyzję o takiej treści zamieszczonej na tablicy. Podkreślił, że odgórnie 

zarządzono, że wszelkie zmiany są niedopuszalne. Dodał, że: „Treść inskrypcji na tablicy – 

biorąc pod uwagę różne aspekty wielokulturowości Górnego Śląska - także nie budzi zastrzeżeń 

w kontekście historycznym. Sformułowanie „niemiecki obóz śmierci Auschwitz-Birkenau” jest 

powszechnie akceptowane i nie jest poddawane w wątpliwość. Potwierdzają to chociażby słowa 

Angeli Merkel - Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec z lutego 2018 r. Stwierdziła ona 

wówczas, że „Odpowiedzialność za obozy koncentracyjne spoczywa na Niemcach. 

Tę odpowiedzialność przejmuje każdy kolejny rząd”.  

W podobnym tonie w trakcie sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Federalnej 

Niemiec wypowiadał się także Christian Wulff, stwierdzając, iż „nazwa Auschwitz, jak żadna 

inna jest symbolem niemieckich zbrodni na milionach ludzi”2. Podobnym nazewnictwem 

posługuje się UNESCO – wyspecjalizowana organizacja ONZ, której podstawowym celem jest 

wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki a także 



6 
 

wzbudzanie szacunku do praw człowieka. Na liście światowego dziedzictwa prowadzonej 

przez tę organizację widnieje bowiem wpis: Auschwitz Birkenau: niemiecki nazistowski obóz 

koncentracyjny i zagłady (1940-1945). Postulowana tablica upamiętniająca ofiary Marszu 

Śmierci w Racławicach Śląskich będzie zarazem miejscem pamięci grupy ludności 

autochtonicznej, która nie odwróciła wzroku wobec bezmiaru ludzkiej tragedii, a zamiast tego 

wolała nieść pomoc uczestnikom tragicznych wydarzeń 1945 r., niejednokrotnie narażając się 

na śmierć”. 

 Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik 

przedstawiał się następująco. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 3.  

Sprawy różne.  

 Burmistrz poinformował, że PCM Prudnik podtrzymał decyzje o zawiedzeniu 

działalności oddziału gonekologiczno – położniczego. Poinformował także o prowadzonych 

rozmowach na szczeblu Powiatu w temacie przewozów regionalnych. Wskazał, że jest 

porozumienie trzech Gmin, oraz zainteresowany przewoźnik. 

  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych  

 

Piotr Samson 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


