PROTOKÓŁ NR 19/2016
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 27 czerwca 2016 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.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany Porządek obrad:
1. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, kosztów
utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów –
posiedzenie wspólne z Komisją Budżetową.
2. Raport o stanie oświaty, analiza danych demograficznych, analiza projektów
organizacyjnych, dowóz dzieci do placówek oświatowych.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Posiedzenie Komisji Społecznej w zakresie niniejszego punktu odbyło się wspólnie
z członkami Komisji Budżetowej. W tej części posiedzenia obecni byli dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu Gminy Głogówek. Dyrektorzy kolejno przedstawili informacje nt.
działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, kosztów utrzymania oraz
stanu technicznego obiektów szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli w Gminie
Głogówek.

Ad 2.
Raport o stanie oświaty, analiza danych demograficznych, analiza projektów
organizacyjnych, dowóz dzieci do placówek oświatowych został przyjęty do wiadomości, bez
uwag.

Ad 3.
Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu letniego został przyjęty
do wiadomości, bez uwag.
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Ad 4.
Na 7 Radnych, obecnych 5.
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
3 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało się.

b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
4 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

Na 7 Radnych, obecnych 7.
c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Radna Gizela Grzesik wyraziła swoje niezadowolenie w związku z koniecznością
składania deklaracji i dokonywania opłat za śmieci przez drobnych przedsiębiorców
posiadających jednoosobowe działalności gospodarcze. Na przykładzie swojego męża,
którego działalność opiera się na wykonywaniu usług u klienta wskazała, że śmieci są
pozostawiane właśnie tam. Uznała, że opłata powinna być dokonywana wyłącznie za
faktycznie wytworzone odpady.
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Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

e) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

f) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska
Regionalna Organizacja Turystyczna.
Radna Róża Zgorzelska zastanawiała się, czy będzie możliwość ujęcia „Farskiej Stodoły”,
w tej promocji, czy też jak zawsze zostanie potraktowana „po macoszemu”.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

Ad. 5
Sprawy różne.
Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
Protokolant
Małgorzata Wolf
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