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PROTOKÓŁ NR 27/2017 

KOMISJI SPOŁECZNEJ 

z dnia 24 lutego 2017 roku 

 

Posiedzenie Komisji do Spraw Społecznych odbyło się na Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według 

załączonej listy obecności. Na 7 członków Komisji, obecnych 7. Ponadto w obradach 

uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przedstawił proponowany Porządek obrad, który następnie został poddany pod głosowanie  

i przyjęty jednogłośnie: 

1. Działanie Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

2. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad 1. 

Informacje nt. działań Gminy w zakresie promocji i turystyki przedstawił pracownik 

MGOK w Głogówku. Omówiony materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 2.  

 Burmistrz poinformował, że mieszkania komunalne i socjalne posiadają bardzo niskie 

czynsze. Mimo tego bardzo często czynsze te, z różnych przyczyn nie są opłacane przez 

lokatorów. W chwili obecnej zaległości w opłatach czynszowych w Gminie Głogówek 

opiewają na kwotę około 1 mln złotych. Jakkolwiek Gmina zobligowana jest do posiadania i 

utrzymywania takowych lokali, przy czym nie ma narzędzi prawnych, które umożliwiły by 

ściągalność zaległości. Do tego dochodzi nagminna dewastacja lokali socjalnych. Dlatego też 

porównywanie dochodowego wynajmowania mieszkań prywatnych, z najmem mieszkań 

socjalnych Burmistrz uznał za hipokryzję.  
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 Przewodniczący Komisji jako pracownik Zakładu Komunalnego oświadczył, że  

szczególnie w ostatnim czasie, w remonty lokali komunalnych i socjalnych inwestowane są 

znaczne sumy pieniędzy, tak by w miarę możliwości jak najbardziej poprawić warunki życia 

mieszkańców. 

Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 3. 

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Nie zgłoszono uwag.  

Wynik głosowania:   

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-

2020. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:   

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

d) sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w mieście Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się. 

e) w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
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Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) zmieniająca uchwalę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  na realizację 

inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 4.  

Radna Gizela Grzesik zapytała, dlaczego uchwała w sprawie reformy oświaty była 

podjęta już 31 stycznia.  

Burmistrz wyjaśnił, że była to uchwała intencyjna, która po podjęciu przez Radę 

kierowana jest do Kuratorium. Następnie Kuratorium wydaje opinię w tej sprawie, a Radzie 

zostanie przedłożony kolejny projekt uchwały.  

Radna Grzesik poinformowała, że w dniu 17 lutego br. była w Kuratorium Oświaty  

w Opolu i do tego dnia niniejsza uchwała do Kuratorium nie wpłynęła. Dociekała, że skoro 

kwestia podjęcia tej uchwały była taka pilna, dlaczego do dnia 17 lutego nie wpłynęła ona do 

Kuratorium.  

Burmistrz zapytał, czy Radna ma uwagi do treści uchwały. 

Radna Grzesik odpowiedziała, że nie. Po czym stwierdziła, że owszem do treści uchwały  

ma uwagi, jednak w chwili obecnej głównie nurtuje ją pytanie, dlaczego do dnia 17 lutego 

uchwała ta nie wpłynęła do Kuratorium.  

Burmistrz stwierdził, że nie ma wiedzy kiedy uchwała została wysłana, czy dotarła już do 

Kuratorium, a jeśli tak, to czy została rozpatrzona. Oświadczył, że odpowiedzialną za tą 

kwestię jest pani kierownik oświaty.  

Wobec powyższego Radna Grzesik zwróciła się o poproszenie pani kierownik na Salę 

posiedzeń w celu ustalenia kiedy uchwała została wysłana do Kuratorium.  
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Burmistrz stwierdził, że to nic nie zmieni i poprosił Radną o przedstawienie swoich 

zastrzeżeń co do treści uchwały.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to uchwała intencyjna.  

Radna Grzesik ponownie wskazała, że na niniejszą uchwałę czeka Kuratorium, a do dnia 

17 lutego uchwała do nich nie wpłynęła.  

Radna Róża Zgorzelska, zapytała dlaczego w poniedziałek podczas posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, przed ostatnią sesją, Radni nie zostali poinformowani o planowanym 

wprowadzeniu projektu uchwały w sprawienie nowej sieci szkół.  

W związku z powyższym Burmistrz zapytał, dlaczego Radna głosowała „za” ta uchwałą.  

Radna Zgorzelska odpowiedziała, że podczas sesji Burmistrz poinformował, że w tej 

kwestii przeprowadzone zostały konsultacje.  

Burmistrz stwierdził, że powiedział, iż został przygotowany projekt i poinformował w jaki 

sposób to nastąpiło.  

Radna Zgorzelska oświadczyła, że była przekonana, że konsultacje odbyły się wszędzie. 

Stwierdziła, że uwierzyła Burmistrzowi i zagłosowała w dobrej wierze. 

Burmistrz zwracając się do Radnej Zgorzelskiej stwierdził, że „rozrabiacie i urządzacie 

hucpę, nie macie żadnych pomysłów na tą reformę. A to jest jedyne rozwiązanie, które 

gwarantuje pracę wszystkim. I Pani dobrze o tym wie. Rozrabiacie i robicie ferment. 

Podburzacie ludzi tylko po to żeby robić elektorat wyborczy”. 

Radna Grzesik stwierdziła, że „rodzice mi mówili, jak przyszli do Pana Burmistrza jak 

Pan ich potraktował (…) nawet są zastraszani przez Pana, bo będą…” „Bo oni muszą, bo oni 

są uzależnieni od Pana”.  

Burmistrz uznał, że „dobrze, że Pani to powiedziała i to jest nagrane, bo tą sprawę oddam 

do sądu”. Zapytał, w jaki sposób rodzie są zastraszani. 

Radna Grzesik stwierdziła, że zastraszani są Ci rodzice, którzy są uzależnieni od 

Burmistrza.  

Burmistrz oświadczył, że nauczyciel nie jest uzależniony od niego tylko od Karty 

nauczyciela.  
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Radna Bogusława Porebma poinformowała, że przed posiedzeniem Komisji rozmawiała  

z nauczycielką, która stwierdziła, że rodzice, którzy mają najwięcej zastrzeżeń do 

proponowanych zmian oświaty, to osoby podstawione. A przedstawiane przez nich postulaty 

w ogóle nie były uzgadniane z nauczycielami. Uznała, że są to osoby zupełnie nie związane  

z tematem, którym zależy jednie na zrobieniu afery. Natomiast rozwiązanie proponowane 

przez Burmistrza, jest obecnie najlepszym rozwiązaniem.  

Wśród obecnych doszło do przepychanki słownej, w związku z czym na Sali powstało 

znaczne zamieszanie. 

Przewodniczący zaapelował o spokój.   

Radna Zgorzelska wskazała, że w ościennych Gminach na temat reformy oświaty 

dyskutowano o wiele wcześniej. Natomiast w naszej Gminie projekt został „rzucony z dnia na  

dzień, bez przygotowania, bez rozmowy ze wszystkimi Radnymi”.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że podjęcie uchwały intencyjnej stanowiło początek 

dyskusji. Przez Burmistrza zostało zorganizowanie spotkanie z rodzicami w Domu Kultury. 

Czekano na rozsądne propozycje. Cały czas dba się o to by nie było żadnych zwolnień 

zarówno wśród nauczycieli jak i pozostałego personelu. Zaapelował o zaproponowanie 

rozsądnych rozwiązań, a nie krzyki.  

Wśród obecnych ponownie doszło do niekontrolowanej wymiany zdań.  

Radna Grzesik stwierdziła, po zmianie w budynku Gimnazjum będzie około 6 klas. 

Zapytała, czy wobec tego wszyscy nauczyciele  znajdą tam zatrudnienie.  

Burmistrz wyjaśnił, że nauczyciele będą uczyli w różnych placówkach, gdyż nie ma takiej 

możliwość by wszystkie godziny pracy świadczone były tylko w jednej szkole.  

Radna Grzesik stwierdziła, że w Gminie rodzi się mało dzieci. W roku 2016 w Gminie 

Głogówek urodziło się 117 dzieci, które uczęszczać będą do 6 szkół z terenu Gminy.  

Burmistrz oświadczył, że nie można dzielić tej liczby po równo na 6 szkół, gdyż każda  

z nich ma inny odwód. Dodał, że jednym z założeń reformy jest utworzenie maksymalnie  

18 osobowych klas. Wobec czego w momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci  

z rocznika 2016 r. powstanie 7 oddziałów.  
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Radna Grzesik wskazała, że z danych opublikowanych w „Życiu Głogówka” wynika, że 

w 2010 roku urodziło się najwięcej dzieci, które w roku obecnym pójdą do szkoły. 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że na chwilę obecną nie wiadomo ile spośród tych  

dzieci będzie uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 2.  

Radna Grzesik oświadczyła, że nie wiadomo. A oprócz szkół z terenu miasta jest jeszcze 

szkoła w Racławicach, Szonowie, Twardawie oraz Biedrzychowicach. Więc dzieci z rocznika 

2010 pójdą też do tych szkół. W następnych latach rodziło się mniej dzieci. Wobec czego nie 

rozumie założenia powstania 3 oddziałów.  

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że kwestia reformy powinna była być poruszona  

jeszcze w grudniu lub w styczniu. 

Przewodniczący Komisji zapytał, co by to zmieniło. 

Burmistrz wskazał, że z dyrektorami rozmowy prowadzone były jeszcze w zeszłym roku.  

Przewodniczący Komisji stwierdził, że są tacy dyrektorzy którzy zdążyli zorganizować 

spotkania z rodzicami, ale są też tacy dyrektorzy którzy, nie dość że nie zorganizowali 

spotkań to jeszcze wprowadzili zamęt.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji do Spraw Społecznych. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 
 

PROTOKOLANT 

Małgorzata Wolf 

 


