PROTOKÓŁ NR 9/2019
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 23 września 2019 roku
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego
w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
Na 7 radnych, obecnych 6.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1) Otwarcie IX Komisji Spraw Społecznych.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2019 r.
5) Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych.
6) Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek.
7) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
8) Sprawy różne.
9) Zakończenie IX Komisji Spraw Społecznych.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2019 r.
Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących o wykonania
budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2019 r.

Ad 5.
Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych.
Radni przyjęli informację do wiadomości.
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Ad 6.

Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek.
Przewodniczący poprosił o przybycie pracownika merytorycznego.
Radna Ewelina Barton pyta czy umowa na dofinansowanie dot. wymiany ogrzewania
została podpisana.
Pracownik ds. gospodarki mieszkaniowej, lokalowej i ochrony środowiska Pani
Grażyna Rosa wyjaśniła, że umowa zostanie podpisana 25 września 2019 r., a co za tym idzie
poddany pod głosowanie zostanie regulamin, który ciągle jest w trakcie przeróbek i uzgodnień.
Dodaje, że osoby, które nie zdecydują się na wymianę kotłów grzewczych w tym roku mogą to
zrobić w przyszłym roku do miesiąca listopad. Informuje, że nie będzie brany pod uwagę
dochód. Wnioskodawca będzie pokrywał tylko 35% kwoty. Dotacja zostanie wypłacona po
rozliczeniu.
Radna Barton pyta, czy mieszkańcy dopytują się o wymianę kotłów.
Pani Rosa odpowiada, że ludzie cały czas są zainteresowani, możliwości jest dużo
więcej.
Radna pyta również, czy po podpisaniu współpracy dot. czystego powieta będzie osoba,
która udzieli informacji i będzie pomagała w wypełnianiu wniosków i czy jest to dodatkowo
płatne.
Pani Rosa odpowiedziała, że przystąpienie do tego programu jest dobrowolne i Gmina
nie otrzyma dodatkowych środków na utrzymanie dodatkowego pracownika.
Pani Skarbnik odpowiada, że nie jest to zadanie własne gminy i Burmistrz nie może
zatrudniać dodatkowego pracownika.
Pani Radna Bogusława Poremba wspomina o sprawie wycinki drzew dwustuletnich
dębów, które rosły w drodze na PKP. Tłumaczy, że mogły zostać wycięte jedynie korony i
dodaje, że nikt nie został powiadomiony o wycince.
Radna Barton pyta o koszty związane z dożynkami powiatowo gminnymi.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
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Przewodniczący prosi o zabranie głosu przez Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik wyjaśnia, że większość zmian dotyczy zasilania wydatków bieżących
i funduszu płac, główną przyczyną było niedoszacowanie budżetu. Gmina otrzymała
subwencję w kwocie 2 172 000,00 zł, która w całości pokryła zapotrzebowanie związane z
wydatkami bieżącymi oraz wymianę ogrodzenia przy szkole w Twardawie. Dodała, że kolejne
wydatki dotyczą gospodarowania odpadami, odbiór bio odpadów jest znacznie większy niż to
co zostało zaplanowane, 100 000,00 zł zostanie przekazane na oświetlenie uliczne, przekazane
są też pieniądze na zasiłki wypłacane w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wydatki Urzędu
Miasta.
Radna Barton pyta jaki stosunek ma subwencja oświatowa do całości poniesionych
kosztów.
Pani Skarbnik odpowiada, że subwencja powinna zabezpieczyć wszystkie wydatki
związane z oświatą, jednak tak się nie dzieje, ponieważ zabezpiecza jedynie 60 % wydatków
bieżących.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący tłumaczy, że głównie chodzi o szkolnictwo.
Radny Nosol pyta o ogrodzenie w Twardawie,
Przewodniczący odpowiada, że taki zapis by widoczny w budżecie.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20192022,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
c) w sprawie zmiany uchwały nr X/118/2019 z dnia 27 maja 2019 r.,
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Pani Skarbnik tłumaczy, jakie zmiany wystąpiły w zapisie uchwały, na podstawie ustaleń
z kolegiatem z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
d) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
Pani Skarbnik tłumaczy, że w ostatnim czasie zaczynają występować problemy z inkasentami.
Dodaje, że jest bardzo dużo wpłat w kasie urzędu, ludzie sami przychodzą płacić.
Radna Poremba tłumaczy, że głównym problemem jest roznoszenie nakazów zapłaty,
które jest darmowe.
Pani Skarbnik informuje również, że w przypadku inkasenta ze Zwiastowic, kasjerka
dowiedziała się od mieszkańców, że on z tej funkcji zrezygnował o czym nie powiadomił
władz gminy.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący tłumaczy, że jest problem z inkasentami, którzy nie chcą zbierać pieniędzy,
ponieważ część mieszkańców wiosek płaci internetowo. Uchwała dotyczy sołtysa Zwiastowic.

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze.
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Radny Thiel tłumaczy, że uchwałą ta dotyczy firmy transportowej i drogi wyjazdowej.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad 7.
Sprawy różne.
Radna Poremba porusza temat biletu szkolnego pociągowego, który kosztuje 0,97 zł,
autobusowego 5,00 zł z Racławic Śląskich do Głogówka.
Na posiedzenie został poproszony Naczelnik Wydziału Oświaty Jacek Nalepa, któremu
została przytoczona sytuacja z biletami.
Pan Jacek Nalepa informuje, że na bilety miesięczne obowiązuje zniżka i zobowiązuje
się do uzyskania informacji w tym aspekcie.
Radna Barton prosi o rozkład jazdy na przystankach PKS.
Pan Nalepa informuje, że rozkłady były rozwożone 30 sierpnia 2019 r., natomiast ciągle
następują drobne korekty.
Dalszych uwag nie zgłoszono
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

Piotr Samson

Protokolant:
Monika Domaradzka
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