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PROTOKÓŁ NR 6/2015 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 27 maja 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: 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przewodniczący przywitał zgromadzonych, następnie przedstawił proponowany Porządek 

obrad:  

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 rok. 

2. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw w Gminie Głogówek. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Głogówek za 2014 rok. Uwag nie zgłoszono. W związku z czym Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymało się. 

 Następnie Przewodniczący przywołał wniosek komisji rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka. Zapytał o uwagi. Uwag nie zgłoszono. Pod 

głosowanie poddany został projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 r.   

Wynik głosowania:  

4 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 2. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko zapytał o sprawę zjeżdżalni na 

placu zabaw przy ulicy Św. Anny, gdzie doszło do upadku dwójki dzieci. Wskazał, iż 

faktycznie dwa ostatnie szczeble ślizgawki są za bardzo od siebie oddalone, co stwarza 

niebezpieczeństwo dla mniejszych dzieci.  

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, która poinformowała, że sprawa 

została zgłoszona. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 3. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał: 

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

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

W związku z zaistniałym błędem na projekcie uchwały, projekt przyjęto do wiadomości. 

 

d) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko wyjaśnił powód powołania 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz zaproponował kandydaturę 

Radnego Józefa Kowasia i Andrzeja Wawra, którzy wyrazili zgodę. 

Radny Wawer zapytał o formę zgłaszania się kandydatów na ławników.  
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Przewodniczący Hołówko poinformował, iż wszelkie informacje dotyczące zgłaszania 

się kandydatów oraz sposobu ich wybierania, członkowie Zespołu otrzymają w najbliższym 

czasie.  

 

Ad. 4  

 Radna Gabriela Nizińska zwracając się do Członków Komisji Spraw Społecznych, 

zapytała ich o opinię w sprawie wniosku Radnego Stanisława Stadnickiego w kwestii 

przyjęcia go do Komisji Społecznej. 

Przewodniczący  Hołówko odpowiedział, iż musi odbyć rozmowę z Radnym 

Stadnickim w tej sprawie. Zaznaczył, że ostatecznie taki wniosek rozpatrywany jest przez 

Radę Miejską.  

Radna Nizińska dodała, iż również Radny Piotr Bujak nie jest członkiem żadnej 

z Komisji, poza Komisją Rewizyjną. Stwierdziła, że jest to wynikiem różne nieporozumienia 

i należałoby to zmienić.  

Radny Wawer uznał, że stałe składy poszczególnych Komisji wybierane były na 

samym początku kadencji. Zaproponował, by zaczekać z decyzją do wyniku rozmowy 

Przewodniczącego Rady Miejskiej z Radnym Stadnickim.  

Przewodniczący Hołówko poinformował, że podczas ustalania składu Komisji 

Społecznej, była zgłoszona kandydatura Radnego Stadnickiego, jednak zrezygnował on 

wówczas z bycia jej członkiem.  

  

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o termin sesji czerwcowej, która w związku 

z wyborami kandydatów na ławników musi być przesunięta na początek lipca. Wstępnie 

ustalono termin na 3 lipca br.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 
Protokolant  
 

Aleksandra Himel 


