PROTOKÓŁ NR 7/2015
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 01 lipca 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 6. Ponadto w obradach uczestniczyli:


Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel,



Sekretarz Gminy Anna Barysz.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.
Przewodniczący przywitał zgromadzonych, następnie przedstawił proponowany Porządek
obrad:
1. Informacja nt. działalności i kosztów utrzymania oraz stanu technicznego szkół
gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli w gminie Głogówek.
2. Raport o stanie oświaty, analiza danych demograficznych, analiza projektów
organizacyjnych, dowóz dzieci do placówek oświatowych.
3. Osiągnięcia dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży w gminie Głogówek.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Prace nad ostateczną wersją Statutu Gminy Głogówek.
6. Sprawy różne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Głogówek przedstawili informację
nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania prowadzonych przez siebie szkół
i przedszkoli. Dyrektorzy poinformowali także o osiągnięciach dydaktyczno-sportowe swoich
uczniów. Informacje te stanowią załącznik do protokołu.

Ad 2.
Raport o stanie oświaty wraz z analizą danych demograficznych, analizą projektów
organizacyjnych, oraz informacja nt. dowozu dzieci do placówek oświatowych został przyjęty
do wiadomości, bez uwag.
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Na 7 Radnych, obecnych 5.

Ad 4.
Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
3 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się;
b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu,
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
3 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się;
c) w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do o pracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek,
Brak uwag.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;

2

e) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek,
Brak uwag.
Wynik głosowania:
4 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się;
f) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników – do wiadomości;
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogówku – do wiadomości.

Ad 5.
Prace nad ostateczną wersją Statutu Gminy Głogówek.
Brak uwag.

Ad 6.
Sprawy różne.
Brak uwag.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
Protokolant
Małgorzata Wolf
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