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PROTOKÓŁ NR 21/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 29 sierpnia 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 6.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany Porządek obrad: 

1. Informacja na temat działania gminy w zakresie promocji i turystyki – kierownik 

Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Devosges Cuber. 

2. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2016 r. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne.  

5. Zapoznanie się z organizacją pracy i funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego 

nr 4 w Głogówku - wizytacja w terenie. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1. 

Kierownik Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Devosges Cuber 

przedstawił ustną informację na temat podejmowanych działań przez Muzeum w zakresie 

promocji i turystyki. Poinformował ponadto o najbliższych wydarzeniach organizowanych 

przez placówkę.    

 

Ad 2.  

Raport o stanie oświaty wraz z analizą danych demograficznych, analizą projektów 

organizacyjnych, dowozów dzieci do placówek oświatowych, został przyjęty do wiadomości, 

bez uwag.  

 

Ad 3. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 

2016-2019. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach 

Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do 

wiadomości.  

 

Ad 4.  

Sprawy różne.  

Brak uwag. 
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Ad 5.  

Członkowie Komisji udali się do Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku, celem  

zapoznania się z organizacją pracy i funkcjonowaniem placówki.  

Po złożonej wizytacji Przewodniczący Komisji złożył do protokołu, co następuje: 

Komisja Spraw Społecznych wnosi o usuniecie poprzez rozebranie kuchni kaflowej 

w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Głogówku oraz zakup kuchni gazowej 

jednopalnikowej, jak również zakup mebli kuchennych.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

Andrzej Wawer 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


