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PROTOKÓŁ NR 29/2017 

KOMISJI SPOŁECZNEJ 

z dnia 25 kwietnia 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. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek (posiedzenie 

wspólne z komisją Budżetową). 

2. Informacja PUP o stanie bezrobocia na terenie gminy Głogówek. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad 1.  

Temat z niniejszego punktu został omówiony wspólnie z członkami Komisji 

Budżetowej. W obradach uczestniczył także przedstawiciel Komisariatu Policji w Głogówku.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Wdowikowski zapytał, czy prawdą jest, 

że Policja jest zobowiązana reagować na zgłoszenia, które obywatele wnoszą w intrenecie.  

 Funkcjonariusz potwierdził, że tak. Wyjaśnił, że w intrenecie została stworzona 

Krajowa Mapa Zagrożeń.  Każdy obywatel w prosty sposób może zgłosić zaobserwowane 

przez siebie nieprawidłowości. Na każdy taki sygnał Policjanci muszą weryfikować. 

Sprawdzanie zasadności zgłoszenia trwa 5 dni. W tym terminie policjanci o różnych porach 

udają się we wskazane miejsce, w celu potwierdzenia ewentualnych wykroczeń.  

 Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Wawer zapytał, jak wygląda 

reagowanie na zajścia rejestrowane przez monitoring. Czy w ogóle komisariat może na 
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bieżąco śledzić, co dziej się w danym rejonie miasta.  

 Funkcjonariusz odpowiedział, że w chwili obecnej komisariat nie dysponuje stałym 

odbiorem bieżących nagrań z monitoringu.   

Radny Marek Pelka wskazał, że temat ten poruszany jest już od lat, bezcelowo.  

Radny Henryk Regimowicz wskazał, że corocznie dochodzi do dewastacji na 

działkach ogrodniczych. Powtarzające się zgłoszenia tych incydentów na policji nie dają 

żadnych rezultatów.  

Funkcjonariusz stwierdził, że na skutek dokonanego zgłoszenia z pewnością podjęte 

zostały czynności wyjaśniające. Niestety na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć jaki 

przyniosły efekt. Zapewnił, że Policja robi wszystko co w jej mocy, by pojmać sprawców 

wykroczeń i przestępstw.  

Radna Gizela Grzesik poruszyła sprawę parkingu przy ulicy Mickiewicza. Zapytała, 

czy problemem jest zaznaczenie wyjazdu z tego parkingu. Wskazała, że samochody parkują 

w taki sposób, że nie ma możliwości wyjazdu z parkingu. 

Burmistrz odpowiedział, że na parkingu tym wyznaczone są miejsca parkingowe. 

Wszystkie pozostałe samochody, które ustawiają się poza wskazanymi miejscami, parkują nie 

zgodnie z przepisami. Wobec czego wyjazd znajduje się na całej szerokości parkingu. 

Wskazał, że także oznaczenie poziome jezdni przy parkingu wskazuje na brak możliwości 

skręcania w dowolnym miejscu na parking, ponieważ znajduje się tam linia ciągła.  

Radna Grzesik poinformował, że doszło do sytuacji, w której zablokowano jej wyjazd 

z parkingu. W związku z czym wezwała policję. Funkcjonariusz poinformowało ją, że nie 

może ukarać mandatem kierowców blokujących wyjazd ponieważ nie ma w tym miejscu 

zakazu zatrzymywania się. Tak więc mogą parkować w sposób dowolny.  

Funkcjonariusz zaproponował, by spotkać się po Komisji w terenie w celu rozeznania 

faktycznego stanu oznakowania parkingu.  

Radna Grzesik zaapelowała, by podjąć jakiś działania w kierunku poprawy drożności 

ruchu na parkingu.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że warto było by powrócić do tematu kamer. Zapytał, 

czy ze strony Urzędu są jakieś przeciwwskazania, by powstał monitoring na komisariacie.  

Przewodniczący Komisji Społecznej uznał, że należałoby rozeznać koszty 

wprowadzenia stałego monitoringu. Można by wówczas zaplanować taką inwestycje podczas 

planowania przyszłorocznego budżetu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba wskazała na potrzebę 

zwrócenia uwagi na samochody parkujące na drodze przy ul. Mickiewicza na wysokości 
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pasmanterii i krawcowej. Podała, że nagminnie parkowane są w tym miejscu samochody, 

które znacznie utrudniają poruszanie się innym uczestnikom ruchu drogowego. Ponad to 

poprosiła, by funkcjonariusze zwrócili uwagę na osoby przesiadujące na ławkach 

w godzinach nocnych na ul. Szkolnej.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko zapytał, czy prawdą jest, że 

planuje się reorganizację dyżurki na komisariacie.  

 Funkcjonariusz odpowiedział, że trwają rozmowy na ten temat. Jednakże on nie zna 

szczegółów.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

  

 Przewodniczący Komisji Społecznej podziękował funkcjonariuszowi za przybycie, 

który następnie opuścił salę posiedzeń.  

  

Ad 2.  

Radna Bogusława Poremba opuściła Sale posiedzeń.  

Na 7 radnych, obecnych 6. 

 

a) 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: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, ile parafii ubiegało się o dofinansowanie. 

Burmistrz odpowiedział, że w sumie ubiegało się 5 parafii.  
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Dalszych zapytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, na jaką kwotę została wyceniona dokumentacja.  

Burmistrz odpowiedział, że na kwotę 55 tysięcy złotych.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o. o. w latach 

2017-2019. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 3.  

Sprawy różne. 

Brak uwag.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę do momentu przybycia Pani kierownik Powiatowego 

Urzędu Pracy w Prudniku.   

Po wznowieniu obrad Przewodniczący oddał głos Pani Kierownik Powiatowego Urzędu 

Pracy w Prudniku Irenie Kwiatkowskiej. Pani kierownik o stanie bezrobocia na terenie Gminy 

Głogówek, która stanowi załącznik do protokołu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

Andrzej Wawer 
PROTOKOLANT 

Małgorzata Wolf 


