PROTOKÓŁ NR 10/2019
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 28 października 2019 roku
Posiedzenie Komisja 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, a także Burmistrz Głogówka Pan Piotr Bujak, Wice
Burmistrz Głogówka Pan Sebastian Gerstenberg, Sekretarz Pani Anna Barysz oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Kunert.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1) Otwarcie X Komisji Spraw Społecznych.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny
2018/2019.
5) Uchwalenie stawek podatków lokalnych.
6) Plan obchodów Święta Niepodległości w gminie Głogówek.
7) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
8) Sprawy różne.
9) Zakończenie X Komisji Spraw Społecznych.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2018/2019.
Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących informacji o
wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2018/2019.
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Ad 7.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek,
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości
w Głogówku
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Przewodniczący informuje, że petycja dotyczy oznakowania przystanków autobusowych.
e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Głogówek do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
f) w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów,
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak tłumaczy, że obowiązek zniesienia podatku od posiadania
psów wiąże się z brakiem możliwości egzekwowania tego podatku. Dodaje, że jeżeli podatek
byłby płacony sumiennie to można by było zadbać o czipowanie psów, ale niestety nie jest.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
h) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
terenie Gminy Głogówek na 2020 rok
Radny Mariusz Wdowikowski informuje, że na Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji
i Remontów został przyjęty wniosek, który zostanie przedstawiony na sesji, aby podatek rolny
wzrósł o 6 procent, a nie jak zostało przygotowane w uchwale o 7 procent.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że wiosek ten jest nie merytoryczny, skutek tego wniosku
jest w skali budżetu ogromy, natomiast w skali jednostek niewielki. Burmistrz tłumaczy, że
Rada Miejska nie musi podejmować podwyżki podatku, jest to jedynie prerogatywa. Skutkiem
podjęcia decyzji o niższym podatku będzie przestój, stagnacja inwestycyjna, brak środków na
wkłady własne. Burmistrz Głogówka informuje, że na podstawie wyliczeń z ostatnich jedenastu
kwartałów, podatek nie został ani razu podniesiony. Z wyliczeń przeprowadzonych przez
Główny Urząd Statystyczny wynika, że stawka wzrosła o 6 procent i na tej podstawie zostały
podjęte działania dotyczące zmiany podatku. Burmistrz Głogówka podkreśla, że w bieżącym
roku na terenach wiejskich zostało przeprowadzonych wiele inwestycji np. w droga Wierzch-
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Mionów,

służąca między innymi

rolnikom, termomodernizacja

Ośrodka Zdrowia

w Biedrzychowicach, remont w sali Domu Ludowego w Racławicach Śląskich. Przekonuje, że
rok zostanie zakończony całkiem przyzwoicie i dobrze, natomiast pewne środki są
zabezpieczone na kontynuowanie potrzeb inwestycyjnych, podejmowanie przedsięwzięć, na
które otrzymano dofinansowania. Przypomina, że ze względu na obniżenie podatku PIT, wzrost
średniego minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost cen świadczeń
usług na terenie gminy, utrzymanie PSZOK-u, Gmina straci 100 000,00 zł. Dodaje, że w
związku z modernizacją zamku należało zapewnić dodatkowe trzy etaty co było wymogiem
projektowym. Zapowiada, że na chwilę obecną planowany jest remont pierwszego piętra
byłego szpitala, została również złożona aplikacja dotycząca pozyskania funduszy norweskich,
które pozwolą na adaptację wnętrz zamku.
Burmistrz tłumaczy, że GUS zbiera i udostępnia informacje, które są jedynym miarodajnym
źródłem, do którego możemy się odnieść. Dodaje, że poziom stawek nie wzrasta do
maksymalnego poziomu i nie rozumie czemu ma służyć obniżka o 1 procent i jaki jest aspekt
ekonomiczny.
Radna Ewelina Barton informuje, że na podstawie przygotowanego zestawienia stawki
podatku od nieruchomości kształtowały się na poziomie 5 procent, natomiast wniosek
o obniżenie stawki o 1 procent został złożony, aby podatek rolny nie miał tak dużej dysproporcji
między pozostałymi podatkami od nieruchomości. Radna dodaje, że 1 procent w skali roku to
29 000,00 zł w skali całej Gminy.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że nie chodzi o to, żeby zrównać stawki.
Radny Grzegorz Thiel zwrócił uwagę, że podatek od nieruchomości pod działalność
gospodarczą podnosimy aż z 1,29 zł.
Zastępca Burmistrza informuje, że wzrost podatku przy gospodarstwie 20 ha to rocznie
około 200,00 zł natomiast przy 200 ha to około 2 000 zł. Dodaje, że należy dbać o wszystkich
a nie każdy o siebie.
Sekretarz tłumaczy, że pieniądze z wrócą to do społeczności. Podpowiada, że za 30 000,00
zł można zrobić plac zabaw, o które stara się sołectwo Winiary. Informuje, że sołectwa
wymagają od Gminy dofinansowań do planowanych w funduszach sołeckich przedsięwzięć.

Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
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Burmistrz Głogówka informuje, że wykona każdy budżet jaki ustali Rada Miejska.
i) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad 8.
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał o wysokiej stawce podatku od
nieruchomości, gdzie grunty nie są sklasyfikowane.
Burmistrz informuje, że Gmina przystąpi do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dalszych uwag nie zgłoszono
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych

Piotr Samson

Protokolant:
Monika Domaradzka
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