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PROTOKÓŁ NR 4/2015 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 26 marca 2015 roku 

 

Posiedzenie Komisji 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 Andrzej Wawer.  

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który następnie został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

1. Realizacja planu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym z uwzględnieniem 

osiągniętych z tego tytułu dochodów.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

4. Wizytacja świetlicy przy punkcie konsultacyjnym PRPA w Głogówku. 

 

Ad 1. 

Nie zgłoszono uwag do materiału z niniejszego punktu. Plan gospodarowania 

gminnym zasobem mieszkaniowym został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 



 2 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

c) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

e)  w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2015 r. 

Radna Gabriela Nizińska zauważyła, że należałoby się zastanowić nad czipowaniem 

psów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko zauważył, że z pewnością udało 

by się w pewnym zakresie rozwiązać ten problem, jednakże samo czipowanie psów jest 

niewystarczające. Konieczne jest ewidencjonowanie psów. 

Radny Andrzej Wawer dodał, że do tego dochodzą kwestie finansowe. 

      Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 
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Ad 3.  

 Radna Gabriela Nizińska zapytała, kto będzie zarządzał Zakładem Mienia, jak zmiany 

te wpłyną na funkcjonowanie zakładu, czy planowane są roszady kadrowe.  

 Burmistrz odpowiedział, że spółka działa na zasadach opisanych w ustawie o KRS-ie. 

Zarządzana jest przez radę nadzorczą, która wybiera prezesa.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 
PROTOKOLANT 

Małgorzata Wolf 


