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PROTOKÓŁ NR 20/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się zdanie. W posiedzeniu udział 

wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 6.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

W obradach uczestniczył również Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak. Przewodniczący 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

 

1) 1. Otwarcie Komisji Spraw Społecznych. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2021 r. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2021 r. 

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok, 

 

ZA (6): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

 

 

Głos zabiera Burmistrz Głogówka i prosi o pytania ze względu na późniejszy brak czasu.  
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Radna Ewelina Barton pyta o uchwałę w sprawie zagospodarowania przestrzennego. 

Wezwany został pracownik odpowiedzialny za projekt uchwały.  

Radny Jan Hojdem pyta o budowę mostu i ścieżkę pieszo rowerową Mochów- 

Głogówek.  

Burmistrz odpowiada, że projekt przebudowy mostu nie zakłada takiej ścieżki. Dodaje, 

że pojawia się problem terenów zalewowych i projektu dokumentacji co jest nie do 

przeskoczenia i to nie jest jedynie przebudowa mostu, ale kompleksowa przebudowa drogi  w 

związku z czym nie ma na to szans.  

Burmistrz przybliża ostatnie zmiany w budżecie, które są zmianami technicznymi i nie 

wywierają żadnego wpływu na sposób funkcjonowania gminy, a raczej jest to tzw. 

porządkowanie dochodów i wydatków, które się pojawiają. Informuje, że budżet na przyszły 

rok będzie okraszony poprawką, ponieważ wpłynęły 2 miliony złotych na modernizację 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.  Dodaje, że nie należy się bazowo przywiązywać do 

budżetu, ponieważ z perspektywy pandemii trudno przewidzieć pewne rzeczy, a inwestycje 

będą się stabilizowały do marca, ponieważ przewiduje się wzrost wydatków inwestycyjnych 

w budżecie. Tłumaczy, że budżet będzie wynikał z podliczenia potencjalnych wolnych 

środków które się pojawią. Obecnie trwa drugi nabór funduszy covidowych. W tej chwili 

spodziewa się dodatkowo 1 miliona złotych. 

Radna Ewelina Barton pyta o nagrody- stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnione, 

które nie były przyznane ze względu na zawyżoną średnią ocen i lekcje online.  

Burmistrz informuje, że nie przyznawał stypendiów, ponieważ system zdalnej nauki 

eliminował jakiekolwiek możliwości obiektywnego ocenienia dokonań. Na chwilę obecną 

liczba nagród byłaby bardzo niemiarodajna, lecz udało się wyszczególnić osoby, które mają 

nadzwyczajne osiągnięcia. W październiku miały one być zaproszone i nagrodzone na gali, 

natomiast do tego jeszcze planuje wrócić. Dodaje, że oczekuje na rozstrzygnięcie co się stanie 

z oświatą w styczniu i będzie szukać alternatywnego rozwiązania, a to że stypendia nie były 

udzielane nie znaczy, że gmina nie docenia i nie dostrzega osiągnięć tych uczniów. 

Radna proponuje pracę nad zmianą regulaminu przyznawania stypendiów 

wprowadzając podwyższone kryteria. 

Radna Barton pyta o projekty uchwał związane ze zmianą miejscowego 

zagospodarowania, co się w nich zmieniło i czym to jest uzasadnione.  

Pracownik ds. planowania przestrzennego informuje, że pierwszy z planów obejmuje 

działkę przy ul. Spółdzielczej, przy której wcześniej uchwalona została zmiana, której sobie nie 

życzył sobie właściciel posesji. Kolejna uchwała to tzw. resztki, zmiany, które obejmują cały 
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teren Głogówka, sama uchwala została podjęta wiosną, natomiast wojewoda uchylił całość 

planu i należało to uchwalać na nowo. 

Radna Barton pyta czy zmiany odnośnie miasta to drobne poprawki spowodowane 

nieprawidłowościami na co otrzymuje odpowiedź, iż chodziło głównie o rzeczy, które z winy 

urbanisty nie zostały wypełnione np. parkingi, miejsca zbiórek ogólnych co zostało 

poprawione.  

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 

2021-2035 

 

ZA (6): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2021 

roku, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 656/12 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu. 

 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 685/3 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu i przechodu, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 637/7 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

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

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek 

 

 

 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

f) w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Głogówku, 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -Grzegorz Thiel informuje, że dnia 

02.10.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca oddania sprzętu, 

z którego korzystają Radni Rady Miejskiej w Głogówku na posiedzeniach Sesji, 

zorganizowanie szkolenia z obsługi tabletu oraz zmianę prawa miejscowego. Po 

przeanalizowaniu petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, iż, petycja w 

pierwszej części winna być uznana za negatywnie rozpatrzoną, gdyż wobec art. 14 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Głosowania jawne na sesjach rady odbywają 

się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 

głosowań radnych. Radny dodaje, iż w dalszej części petycji widnieje zapis o zmianie 

przepisów prawa miejscowego w odniesieniu do pobierania przez radnych dwóch diet tego 

samego dnia. Członkowie komisji ustalili, iż dieta nie jest wynagrodzeniem, a rekompensatą z 

tytułu utraconego wynagrodzenia za pracę.  Jednogłośnie uznali, iż powinno się zmienić treść 

obowiązującego aktu prawa miejscowego. Przewodniczący oznajmia, iż wystąpił z wnioskiem 

do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę Uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w 

Głogówku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania 

diet dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku. 

Radna Ewelina Barton pyta do kogo zostanie wysłana odpowiedź, gdyż na petycji 

widniejąca różne nazwiska, osoby, która się podpisuje i osoby do kontaktu.  

Przewodniczący tłumaczy, że petycja przyszła drogą elektroniczną i odpowiedź na nią 

również będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail z którego została wysłana.   

Radna Bogusława Poremba mówi, iż każdy może sobie założyć adres e-mail, i że 

powinno to zostać poruszone na sesji. Twierdzi, że każdy może sobie kupić użytkowany przez 

siebie sprzęt.  
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Radna Ewelina Barton przyznaje rację Wiceprzewodniczącej. Pyta czy Rada musi 

odpowiadać na wszystkie takiego rodzaju petycje. 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji tłumaczy, że na podstawie ustawy 

petycja może wpłynąć drogą mailową i powinna być rozpatrzona szczególne, że dotyczy ona 

Radnych.  

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/256/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 

marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości 

stanowiącej mienie komunalne Gminy Głogówek, zabudowanej, położonej 

w Biedrzychowicach, 

 

Radna Poremba pyta jaki uchwała będzie miała stosunek do miejscowości. Jak to będzie 

wyglądało. 

Radny Mariusz Wdowikowski mówi, iż sprawą Biedrzychowic zajęła się Komisja 

Rewizyjna. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021, 
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Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

i) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji,, Głogówek”. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

6.Sprawy różne. 

 

a. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz 

Wdowikowski, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


