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PROTOKÓŁ NR 33/2017 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 28 września 2017 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy 

obecności. Na 7 Radnych, obecnych7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2017 r. 

2. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Nie zgłoszono uwag do „Informacji o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za  

I półrocze 2017 r.”. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych została przyjęta do 

wiadomości.  

 

Ad 3. 

Przystąpiono do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 

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

Pani Skarbnik przedstawiła ostatnią zmianę, która zaszła w projekcie uchwały. 

Poinformowała, że zaszła zmiana dotycząca dofinansowania zadania pod nazwą 
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„Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach”. Gmina otrzyma 

dofinansowanie w ramach środków RPO w kwocie 499 907 złotych. Całość zadania to kwota 

946 599 złotych. Środki własne stanowią 32 792 złote. Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu 

wynosi 413 900 złotych. Dodała, że inwestycja znajduje się na liście priorytetowej. Realizacja 

i uruchomienie pożyczki nastąpi w przyszłym roku.  

Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

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

2020. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek 

Gmin „AQUA SILESIA”  w Głogówku. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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f) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

Radna Gizela Grzesik zapytała, co spowodowało odwołanie inkasenta w Mochowie. 

Burmistrz odpowiedział, że brak zaufania.   

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że Burmistrz powinien przedstawić konkretne 

dokument wyjaśniający w tej sprawie. Stwierdzenie „brak zaufania” jest absolutnie nie 

satysfakcjonujące.  

 Przewodniczący Komisji uznał, że Burmistrz pełni tu rolę pracodawcy. Wobec czego 

uzasadnienie mówiące o utracie zaufania do pracownika jest w zupełności wystarczające.  

 Burmistrz dodał, że odpowiada za fundusze gminne i nie może powierzyć poboru 

pieniędzy publicznych osobie, do której nie ma zaufania.  

 Radna Zgorzelska zapytała, czy w związku z powyższym inkasent w Mochowie 

kiedykolwiek sprzeniewierzył pieniądze zebrane z podatku.  

Burmistrz stwierdził, że udzielił odpowiedzi, która mówi o braku zaufania. 

Radna Grzesik zapytała, jak wobec tego starsze, samotne osoby oraz inni mieszkańcy 

Mochowa, którzy nie mają czym dojechać do Gminy, mają płacić podatki.  

Burmistrz odpowiedział, że w takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie 

z Urzędem. Do mieszkańca przejdzie upoważniona osoba, która pobierze opłatę.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

5 za/ 2 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

g) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

Ad 4. 

 Radna Róża Zgorzelska zapytała kiedy rozpocznie się remont przedszkola 

w Biedrzychowicach.   

Burmistrz odpowiedział, że zostanie wyremontowana kuchnia do końca tego roku. 

Radna Zgorzelska oświadczyła, że  jest nie zadowolona z odpowiedzi na pytania 

złożone na poprzedniej sesji, w kwestii sposobu remontu drogi w Biedrzychowicach. Podała, 

że ponownie wniesie o przedstawienie informacji na jakiej długości zostanie położony 

dywaniki i kiedy będzie to wykonane.  



4 
 

Burmistrz odpowiedział, że będzie robiona masa bitumiczna z asfaltu na drodze 

prowadzącej do boiska. Prace zostaną wykonane do końca roku bieżącego.  

  

Radna Gizela Grzesik zapytała, czyją własność jest farska stodoła w Mochowie.  

Burmistrz odpowiedział, że farska stodoła jest własności Ojców Paulinów, a Gmina 

ma już w użyczeniu na okres 20 lat.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


