PROTOKÓŁ NR 28/2017
KOMISJI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 marca 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,



Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.
Przedstawił proponowany Porządek obrad, który następnie został poddany pod głosowanie
i przyjęty jednogłośnie:
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
2. Sprawy różne.
3. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka” (wspólnie z komisją
budżetową).

Ad 1.
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.
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c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
5 za/ 2 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby
punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
Radna Gizela Grzesik wskazała, że w treści uchwały jest mowa o tym, że traci moc
poprzednia uchwała w przedmiotowej kwestii. Wobec czego zapytała, co uległo zmianie.
W związku z powyższym zapytaniem, na Salę posiedzeń została poproszona pani
kierownik oświaty, która poinformowała zgromadzonych, że podjęcie projektu uchwały
o którym mowa związane jest z wprowadzeniem nowych przepisów. Wskazała, że kryteria
pozostały takie same. Zmieniły się przepisy tj. ustawa wprowadzająca nowe prawo
oświatowe, która nakłada obowiązek aktualizacji uchwał.
W związku z brakiem dalszych pytań projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
e) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Głogówek, oraz określenia liczby punktów i dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
f) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się.
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g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność
Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech
lat.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
h) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2017 roku.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący poinformował o dodatkowej uchwale, która wpłynęła do Radnych:
i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.
Burmistrz wyjaśnił, że projekt ten dotyczy działki, która zostanie przekazana nieodpłatnie na
rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku, w celu powstania rodzinnego domu dziecka.
Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę podczas której do obradujących dołączyli
członkowie Komisji Budżetu oraz pani Redaktor gminnej gazety „Życie Głogówka” wraz
z główną księgową Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący oddał głos pani Redaktor gminnej gazety „Życie
Głogówka” Małgorzacie Wójcickiej Rosińskiej, która przedstawiła, co następuje:
Wszystkie ważne wydarzenia w Gminie znajdują swoje miejsce w gazecie. Sporo miejsca
poświęcane jest na wydarzenia szkolne związane z różnymi sukcesami młodzieży. Poza tym
przeprowadzane są wywiady z ciekawymi osobami, które maja coś do przekazania oraz są
dobrym wzorem. W większości są to osoby związane z Głogówkiem. Od dwóch lat
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prowadzona jest działalność na facebook-u. Na bieżąco prowadzone są fotorelacje z różnych
imprez. Jest to łatwo dostępna i świetna promocja Gminy. Gazeta stale współpracuje
z osobami, które regularnie piszą artykuły historyczne. Następnie pani Redaktor poprosiła
o ewentualne pytania.
Radna Róża Zgorzelska zapytała, dlaczego pani redaktor notorycznie nie przyjeżdża do
Biedrzychowic. Oświadczyła, że wielokrotnie zapraszała panią Redaktor przy okazji różnych
imprez, niestety Pani Redaktor była nie obecna.
Przewodniczący stwierdził, że w Życiu Głogówka często pojawiają się artykuły na temat
Biedrzychowic, np. przygotowywane przez pracowników szkoły.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że jako organizator jest niejednokrotnie obarczona tyloma
obowiązkami, że nie ma możliwości jeszcze dodatkowo pisania relacji z imprezy. Uznała, że
nawet gdyby ewentualny tekst powstał, najprawdopodobniej i tak nie zostałby opublikowany.
Pani Redaktor wyjaśniła, że w każdej gazecie widnieje informacja, iż do 5 każdego
miesiąca przyjmowane są materiały. Jeżeli takowe trafiają do redakcji, są zamieszczę
w gazecie. Dodała, że niejednokrotnie w jednym czasie odbywa się wiele imprez i trudno to
wszystko pogodzić.
Radna Zgorzelska stwierdził, że nie dostała konkretnej odpowiedzi.
Pani Redaktor wyjaśniła, że w miarę możliwości stara się być na wszystkich imprezach.
Jednakże czasami po prostu nie ma fizycznej możliwości by udać się w każde miejsce.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że w Biedrzychowicach nie było już nikogo od 4 lat.
Przewodniczący poprosił o dalsze pytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się, by w przyszłorocznych zestawieniach
finansowych ująć także lata poprzednie, tak by Rani mieli ogólny pogląd.
Dalszych pytań nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
4

