PROTOKÓŁ NR 41/2018
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 28 maja 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,



Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel,



Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2017 rok.
2. Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu. Sprawozdanie
z realizacji zadań dotyczących sportu na terenie gminy Głogówek.
3. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na terenie Gminy Głogówek.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017
rok. Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się
następująco: 5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

Ad 2.
Nie zgłoszono uwag w temacie z niniejszego punktu. Materiał został przyjęty do
wiadomości.
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Ad 3.
Przewodniczący poinformował, że niezbędne przeglądy urządzeń na placach zabaw
z terenu Gminy Głogówek zostały przeprowadzone w terminie. Dokonano ponadto wymianu
piasku w piaskownicach. Przewodniczący zapytał o uwagi do przedłożonej informacji w tym
temacie, przez pracownika merytorycznego.
Uwag nie zgłoszono. Materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad 4.
Zaopiniowanie materiałów na sesje:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 r.
Uwag nie zgłoszono.
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
b) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania
budżetu Gminy Głogówek za 2017 r.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się.
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2018 – 2021.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
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e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biedrzychowice

na lata

2018 – 2023.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 5.
Sprawy różne.
Radna Gizela Grzesik zapytała, czy można coś zrobić w kwestii przewożonej słomy.
Wyjaśniła, że samochody transportujące baloty, przewożą ją bez jakichkolwiek zabezpieczeń,
w wyniku czego dochodzi zanieczyszczania ulic przez słomę. Przekazała głos mieszkańca
Gminy, który stwierdził, że skoro stać Gminę na dwa melexy, to stać ją też na zamiatarkę.
Burmistrz odpowiedział, że droga biegnąca przez Mochów jest drogą powiatową.
Wobec czego sprawę należy zgłosić do Powiatu, bądź po prostu drogę pozamiatać. Można też
poinformować policję.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
Protokolant
Małgorzata Wolf
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