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PROTOKÓŁ NR 29/2022 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 maja 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 25.05.2022 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 z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

5) Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Burmistrza Głogówka. 

6) Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

7) Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu. Sprawozdanie z 

realizacji zadań dotyczących sportu na terenie gminy Głogówek. 

8) Nadzór, utrzymanie, stan placówzabawnatereniegminy Głogówek. 

9) Zaopiniowaniemateriałównasesje. 

10) Sprawyróżne. 

11) ZakończenieKomisjiSprawSpołecznych 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył: 

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 
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• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

Ad. 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

     Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Sprawozdanie przyjęte jednogłośnie. 

Ad. 5. Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do wniosku. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Wniosek przyjęty jednogłośnie. 

Ad.6. Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

Burmistrz złożył serdeczne podziękowania dla pracowników  i Radnych za rok harmonijnej 

współpracy. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi. Uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Raport przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 7. Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu. Sprawozdanie  

z realizacji zadań dotyczących sportu na terenie gminy Głogówek. 

Burmistrz poinformował, że złożono wniosek o projekt techniczny wymiany piłko chwytów 

na orliku przy ul. Sobieskiego w Głogówku i wymiany oświetlenia na ledowe. Wymiana piłko 

chwytów konieczna jest ze względu na spór z sąsiadem boiska o wysokość piłko chwytu. 

Projekt techniczny z kolei jest konieczny ze względu na nabór ogłoszony przez Ministerstwo 

Sportu na rewitalizację orlików. 
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Radna Ewelina Barton zapytała o powód późnego otwarcia basenu miejskiego.  

Burmistrz Piotr Bujak odpowiedział, że w poprzednim roku wyjątkowo był wcześniej otwarty 

ale nie jest to efektywne kosztowo m. in. ze względu na koszt wynagrodzenia ratowników. 

Dodał, że w tym roku zmieniono godzinę otwarcia basenu z 10:00 na 11:00, co pozwoli 

efektywniej zagospodarować pracowników i będą oni rozliczani w innym trybie. Ponadto nie 

podniesiono cen za bilet wstępu.  

Radna Ewelina Barton zapytała o kosztów wynajmu sal gimnastycznych- hali i sal przy 

szkołach. Zapytała czy ceny za sale przy szkołach są regulowane przez burmistrza. 

Burmistrz odpowiedział, ceny za wynajem sal przy szkołach regulowane są przez dyrektorów, 

nadmienił że ceny wynajmu sal gimnastycznych są jedne z najniższymi w okolicy. Dodał, że 

przygotowane zostanie zestawienie kosztów i przesłane radnym w najbliższym czasie. 

Sprawozdanie przyjęte do wiadomości. 

Ad. 8. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na tereniegminy Głogówek. 

Burmistrz wyjaśnił, że place zabaw są corocznie kontrolowane a naprawy wykonywane na 

bieżąco.  Dodał, że place zabaw mają konieczne atesty.  

Radny Mariusz Wdowikowski zwrócił uwagę na brak toru dla przeszkód dla dzieci na placu 

zabaw przy Przedszkolu w Szonowie. 

 

Ad. 9. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawiezmian w budżeciegminynarok 2022, 

 

     Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie 

zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawiezmianywieloletniejprognozyfinansowejGminy Głogówek nalata 2022-2036,  

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

c) w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 10. Sprawy różne. 

Radni wraz z burmistrzem poruszyli temat łatania dróg, burmistrz przytoczył sytuacje ze 

Starostwa Prudnickiego o drastycznych kwotach zawartych w ofertach z przetargu na łatanie 

dziur w jedni.  

Odnosząc się do inwestycji drogowych burmistrz nadmienił, że Gmina w ostatnich dniach 

uzyskała pozwolenie na budowę do ulicy Jana Cybisa, poruszył temat drogi w Rzepczach, 

budowy ronda w Szonowie i chodnika w Racławicach Śląskich. 

Następnie poinformował radnych o interwencjach w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  

i GDDKiA w sprawie koszenia traw na terenie gminy. Odczytał odpowiedź z GDDKiA o 

obserwacji stopnia porostu traw w regionie a w przypadku zagrożenia w ruchu drogowym 

podjęciu stosownych działań. 

Radny Tadeusz Wrona zapytał o kwestie chodnika przy ul. Prudnickiej w Racławicach 

Śląskich. 

Burmistrz odpowiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpisze po połowie roku drugi 

przetarg, gdyż pierwszy okazał się za drogi. 

Ad. 11. 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 


