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PROTOKÓŁ NR 10/2015 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 26 października 2015 roku 

 

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych odbyło sie w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy 

obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. 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. Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

2. Plan obchodów Święta Niepodległości w gminie Głogówek. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

 Przewodniczący przystąpił do uchwalenia stawek podatków lokalnych. W związku z 

czym zapytał o uwagi do proponowanego projektu uchwały: 

a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Głogówek 

na 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 2.  

Nie zgłoszono uwag do Planu obchodów Święta Niepodległości w gminie Głogówek, 

który został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 3.  

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków dla Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie 

Gminy Głogówek w 2016 roku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

d) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru  

i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na 

terenie Gminy Głogówek. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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e) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 

Głogówek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 3. 

Sprawy różne. 

Brak uwag. 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 

 


