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PROTOKÓŁ NR  27/2022 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 30.03.2022 r. o godz. 14:00  

w budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięło 6 

na 7 radnych Komisji: 

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Grzegorz Thiel 

3. Piotr Samson 

4. Bogusława Poremba 

5. Jan Hojdem 

6. Ewelina Barton 

 

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) Analiza sprawozdania finansowania gminnej gazety „Życie Głogówka” za 2021 r. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyła: 

• Irena Sołtysek – dyrektor centrum Kultury w Głogówku 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka” za 2021r.  

     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 2022, 

 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036,  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy 

Głogówek, 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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f) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP  

z terenu gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

Radny będący strażakiem nie głosował. 

 

 

h) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek na lata 2021-

2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

i) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

j) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2021 r., 
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Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

k) – ii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw  

 

W związku z tym, iż zmiany w statutach są takie same Przewodniczący Komisji 

zaproponował głosowanie projektów uchwał w sposób blokowy.  

Radni nie wyrazili sprzeciwu.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

jj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

kk) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na 

lata 2019-2023, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

ll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
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Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie 

niebezpiecznego parkowania samochodów na ulicy Młyńskiej w Głogówku.  

Radni zaproponowali, aby Przewodniczący Rady Miejskiej uszczegółowił przedmiot pisma 

oraz przedstawił swoje propozycje rozwiązania tego problemu.  

 

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  


