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PROTOKÓŁ NR 38/2018 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 lutego 2018 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, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

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. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

 Do udziału w posiedzeniu Komisji w zakresie niniejszego punktu zaproszony został 

Pan Dragomir Rudy, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku. Pan 

Dragomir Rudy przedstawił informacje na temat bieżącej działalności podejmowanej na rzecz 

promocji Gminy. Materiał ten stanowi złącznik do protokołu.   

 Radna Róża Zgorzelska w nawiązaniu do kwot wskazanych w pisemnej informacji 

przygotowanej przez pracownika Urzędu poinformował, że Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Biedrzychowice planuje dużą imprezę zasięgiem obejmująca dwa powiaty.  Zapytała, czy 

jeśli zwróci się z prośbą o nagłośnienie tego wydarzenia, faktycznie to zostanie wykonane.     

 Pan Dragomir Rudy odpowiedział, że ogłoszenia dotyczące MGOK-u, które pojawiają 

się w mediach są odpłatne. 

Radna Zgorzelska wyjaśniła, że chodzi jej o nieodpłatna reklamę w ramach środków 

przekazywanych przez Gminę na promocję.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  
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 Przewodniczący podziękował Panu Dragomirowi Rudemu za udział w Komisji, który 

następnie opuścił Salę posiedzeń.  

Ad 2.   

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

a) w sprawie 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.  

 

b) w sprawie wyrażenia woli  przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

c) w sprawie wyrażenia woli przejęci od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

d) sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku 

oraz Dziennego Domu Senior - WIGOR w Głogówku oraz nadania statutu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior + 

” w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej – przyjęto do wiadomości.  

 

Ad 3.  

 Radna Gizela Grzesik zapytała, czyją własności jest tutejsza zajezdnia autobusowa. 

Przewodniczący odpowiedział, że  właścicielem jest PKS Głubczyce.  

Radna Grzesik poinformowała, że chodnik na tym terenie znajduje się w bardzo złym 

stanie technicznym.  

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, że Gmina dąży do zawarcia 

porozumienia z PKS-em w celu wykonania modernizacji nawierzchni na tym obiekcie.  

 

 Dalszych uwag nie zgłoszono. 

W zawiązku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji ds. Społecznych. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


