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PROTOKÓŁ NR 16/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26 czerwca 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 6. Ponadto w obradach wzięli udział Naczelnik 

Wydziału Ekonomicznego, Oświaty i Zdrowia oraz pracownik ds. oświaty. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1) Otwarcie Komisji Spraw Społecznych 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Informacja nt. działalności i kosztów utrzymania oraz stanu technicznego szkół i 

przedszkoli w gminie Głogówek. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Informacja nt. działalności i kosztów utrzymania oraz stanu technicznego szkół 

i przedszkoli w gminie Głogówek. 

 

Radni przyjmują informacje do wiadomości  

Radna Ewelina Barton wnioskuje o założenie e-dziennika. 
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Ad. 5. Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-

2035, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na obrady dotarł Fabian Patron. Zmiana obecnych radnych z 6 na 7. 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

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

miejscowego), 

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opisał postulaty wnoszącej petycje 

i poinformował o powodach, dla których Komisja je odrzucała. Poinformował, iż członkowie 

jednogłośnie przyjęli petycję za niezasługującą na uwzględnienie.  
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Radni poruszyli temat skargi, która została rozpatrzona na poprzednim posiedzeniu komisji.  

 

Ze względu na brak uwag Członkowie Komisji przyjęli petycję do wiadomości.  

 

Ad. 6 Sprawy Różne 

 

Komisja Sprawnych Społecznych zaktualizowała swój plan pracy. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


