PROTOKÓŁ NR 11/2015
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 23 listopada 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 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 realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie, ocena realizacji Gminnego
Programu Profilaktycznego i Terapeutycznego oraz w zakresie uzależnień.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Przewodniczący zapytał o uwagi do materiałów z niniejszego pkt. Uwag nie
zgłoszono. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie zostało przyjęte do
wiadomości.

Ad 2.
Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r.,
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany ujęte w projekcie w/w uchwały.
W związku z brakiem pytań projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik
przedstawiał się następująco:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się;
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 2018,
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się;
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Głogówek na 2016 rok,
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
d) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
e) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem rolnym,
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
f) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem leśnym,
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
g) w

sprawie

uchwalenia

"Rocznego

programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

2

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" dla
gminy Głogówek,
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała sie;
h) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne,
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Wobec faktu, iż projekty uchwał z pkt. „9)” – „32)” proponują takie same zmiany w statutach
wszystkich Sołectw Gminy Głogówek, Członkowie Komisji jednomyślnie postanowili
o zbiorczym przegłosowaniu ich. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad 3.
Sprawy różne.
Radna

Gizela

Grzesik

w

imieniu

mieszkańców

Mochowa

poinformowała

o zastrzeżeniach, co do Funduszu Sołeckiego, o którym to Sołtys Mochowa miał
zadecydować sam. Ponadto dodała, że Sołtys odmawia wydania mieszkańcom kosiarki –
traktorka, celem wykoszenia boiska.
Burmistrz wskazał, że właścicielem sprzętu jest Gmina, wobec czego Sołtys nie ma
prawa przetrzymywania go.
Radna Gizela Grzesik zapytała o całkowity koszt budowy Orlika w Mochowie,
dlaczego inwestycja ta traktowana jest, jako przebudowa, a nie budowa skoro tam wcześniej
nigdy boiska nie było, oraz dlaczego Burmistrz twierdzi, że Radna Grzesik jest przeciwna
rozbudowie remizy OSP Mochów.
Przewodniczący Komisji zwracając się do Radnej Gizeli Grzesik uznał, że głosując
przeciwko uchwale stanowiącej budżet, jednocześnie głosuje się przeciw planowanym
inwestycjom.
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Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że wobec powyższego przyjąć można, że ona
sama zagłosuje dopiero wtedy „za budżetem”, gdy będzie w nim przewidziane coś dla
Biedrzychowic.
Radna Gizela Grzesik oświadczyła, że nigdy nie była przeciwna budowie boiska
w Mochowie oraz rozbudowie remizy OSP Mochów.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
Protokolant
Małgorzata Wolf
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