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PROTOKÓŁ NR 15/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Hali Sportowej przy 

ul. Kościuszki w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej 

listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 4.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Grzegorz Thiel. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie Komisji Spraw Społecznych. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za rok 2019. 

4. Przygotowanie obiektów sportowych do okresu letniego. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do obrad dołączyła Radna Ewelina Barton. Zmieniała się liczba radnych uczestniczących 

w posiedzeniu 5 na 7 członków. 

 

Ad. 3 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2019 r. 

 

Radni przyjmują sprawozdanie do wiadomości  

 

Ad. 4 Przygotowanie obiektów sportowych do okresu letniego  

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali materiały 

Radni przyjmują informację do wiadomości. 
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Ad. 5. Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

a) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 r. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019,  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w mieście Głogówek,  

 

Zastępca przewodniczącego Komisji informuje, że projekt dotyczy wniosków które zostały 

złożone do Urzędu Miejskiego przez mieszkańców.  
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Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek w 

obrębie Wielkie Oracze,  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek,  

 

Zastępca informuje, że chodzi o plac koło PKS-u, gdzie planuje się zagospodarowanie 

miejsca na parking dwuliniowy.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.  

 

Radna Bogusława Poremba pyta czy skarżąca występowała z pismem, żeby rozłożyć 

zadłużenie na raty lub żeby odrobić zadłużenie pracami na rzecz miasta oraz z czego się 

utrzymuje. 

Zastępca Przewodniczącego odpowiada, że nic w tej sprawie ze strony rodziny nie było 

poczynione. Tłumaczy, że skarżąca mieszka z synem i utrzymuje ich ze swojej emerytury 

natomiast syn nie chce podjąć żadnej pracy. Dodaje, że sprawa ciągnie się od 8 lat, kiedy władzę 

sprawował poprzedni Burmistrz.  Strona była u obecnego włodarza w sprawie umorzenia długu 

natomiast w ich sytuacji nie ma przesłanek, aby dług ten umorzyć. Burmistrz zaproponował 

synu skarżącej pracę, którą osoba ta przyjęła, natomiast po kilku miesiącach syn skarżącej 

złożył wypowiedzenie.    
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Radna Poremba stwierdza, że nie widzi nic złego w zachowaniu Burmistrza Głogówka. 

Mówi o tym, że każdy może znaleźć się w trudnej sytuacji, ale można było skorzystać 

z pomocy. Pyta czy mieszkanie, które obecnie zajmuje skarżąca jest w zasobach gminnych.  

Zastępca Przewodniczącego w ramach wyjaśnień tłumaczy, iż poprzedni włodarz z uwagi 

na niepłacenie czynszu z tytułu najmu skierował sprawę do sądu, po otrzymaniu wyroku 

eksmisyjnego rodzina opuściła lokum, a obecny wówczas Burmistrz zaproponował rodzinie 

mieszkanie komunalne przy ul. Kościuszki. Skarżąca odmówiła i wraz z synem wynajęli 

mieszkanie z rąk prywatnych.  Zastępca referuje uzasadnienie uchwały jakie przedstawiła 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa 

miejscowego),  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Zastępca tłumaczy, że autorce petycji chodzi o umarzanie podatku od nieruchomości, 

niepobierania podatków targowych, niepobierania podatków od osób, które mają występy na 

ulicach, umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, zniesienie opłat za 

parkowanie w płatnych strefach. 

 

j) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. elektroskażenia),  

 

Zastępca przewodniczącego tłumaczy, że członkowie Komisji uznali tę petycję za 

niezasadną, ponieważ Rada Miejska nie ma mocy prawnej dotyczącej podejmowania decyzji 

związanych z powstawaniem i lokalizacją nadajników sieci 5G. 

 

Wynik głosowania:  

3 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało 
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k) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 

Zastępca tłumaczy, iż na sesji pojawi się Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi, do której można będzie kierować wszelkie pytania. 

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości 

 

l) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Głogówek",  

 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości. 

 

Radni rozmawiają o koszeniu trawy. 

 

m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok,  

 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

o) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2020 roku  



6 
 

 

Radna Bogusława Poremba pyta jak wygląda postępowanie dotyczące odebrania zwierząt.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6 Sprawy Różne 

Brak 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Grzegorz Thiel 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


