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PROTOKÓŁ NR 24/2016 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 25 listopada 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 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 Ilona Hudaszek, 

 Radny Stanisław Stadnicki.  

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. 

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, zostało przyjęte do 

wiadomości bez uwag.  

 

Ad 2.  

Przystąpiono do zaopiniowania następujących projektów uchwał: 

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

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  
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b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016 – 2026. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

d) uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" dla 

gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

e) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

Ad 3.  

Sprawy różne.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko poinformował, że do biura 

Rady wpłynął projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w Gminie 

Głogówek roku 2017 Rokiem Jana Cybisa, autorstwa Radnego Piotra Bujaka. 

Przewodniczący wskazał, że projekt ten musi być zbadany przez radcę prawnego, zatem trafi 

pod obrady dopiero w miesiącu grudniu. Dodał, że należy wówczas zastanowić się nad 

zasadnością przyjmowania takiej uchwały, z uwagi na to że Sejmik Województwa 

Opolskiego ogłosił już rok 2017, rokiem Jana Cybisa. Dla Województwa Opolskiego.  
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 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz dodał, że w gminie Głogówek od pięciu już 

lat propagowana jest twórczość Jana Cibisa, poprzez realizowane projekty w szkołach 

i Muzeum. 

 Radna Róża Zgorzelska stwierdzała, że Jan Cibis urodził się we Wróblinie i jest 

szczególną postacią dla naszej Gminy. Uznała, że w związku z tym podjęcie omawianej 

uchwały jest jak najbardziej zasadne.  

 Burmistrz stwierdził, że ranga województwa jest wyższa od rangi gminnej wobec 

czego nie widzi potrzeby powielania tematu.   

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 
 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


