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PROTOKÓŁ NR 24/2021 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego  

w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięło 5 na 7 radnych Komisji: 

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Grzegorz Thiel 

3. Piotr Samson 

4. Bogusława Poremba 

5. Jan Hojdem 

 

Pozostali członkowie, którzy wzięli udział w posiedzeniu to: 

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przewodniczący 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. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w 

gminie Głogówek. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Informacja nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w gminie 

Głogówek. 

     Przewodniczący Komisji. zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 
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Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

4 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Mariusz Wdowikowski, gdyż jest inkasentem  

w miejscowości Szonów. 

d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 
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Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego  

w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek,  

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. 

w Głogówku, należących do Gminy Głogówek. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag, 

w związku z powyższym przystąpiono do głosownia. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował radnych o piśmie przedsiębiorcy jakie wpłynęło do 

Biura Rady o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Wodną w Głogówku. 

Radni podjęli dyskusję na ten temat. 

Opinia Komisji Społecznej negatywna. 

Następnie poruszono kwestię sprawy nadania imion drzewom znajdujących się przy Zespole 

Szkół w Głogówku na wniosek Starostwa Powiatowego.  

Podtrzymano propozycję, którą zasugerował burmistrz na Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów, aby rada wystąpiła do Starostwa z propozycją nazwania drzew 

imionami zasłużonych nauczycieli bądź absolwentami tej szkoły.  
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Ad. 7. Zakończenie Komisji Spraw Społecznych. 

 Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Piotr Samson dziękuje wszystkim za 

obecność i zamyka posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.  

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

 

 

 

Protokolant: 

Aleksandra Makówka  


