PROTOKÓŁ NR 25/2016
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
z dnia 21 grudnia 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 7. Ponadto w obradach uczestniczyli:


Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz,



Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel,



Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2017 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok.
4. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r.
5. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Przewodniczący wskazał, że Radni otrzymali proponowany projekt budżetu na 2017
rok. Wobec czego zapytał o uwagi.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz poinformował, że na prośbę sołtysa Sołectwa
Biedrzychowice będzie wnioskował o zamianę realizacji zadania, przewidzianego do
wykonania w ramach „Funduszu Sołeckiego”. Uprzednio zaplanowane zadanie nie może być
realizowane z uwagi na nie spełnianie wymogów związanych z „zadaniem własnym Gminy”.
Burmistrz dodał, że Sołtys wskazał inną drogę do remontu.
Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że z jej wiedzy wynika, że toczy się postepowanie
spadkowe w efekcie którego droga trafi na mienie Gminy. Wskazała, że decyzja
o wyremontowaniu tej drogi w ramach Funduszu Sołeckiego została podjęta podczas zebrania
wiejskiego. Nie zostało zorganizowane żadne dodatkowe zebranie, dlatego Radna
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zastanawiała się skąd taka decyzja sołtysa i czy nie jest ona wynikiem „dogadania się”
Burmistrza z sołtysem.
Burmistrz podkreślił, że wpłynęło pismo sołtysa Sołectwa Biedrzychowice
w wnioskiem o zmianę w działaniu w ramach Funduszu Sołeckiego. Wyjaśnił, że na dzień
podjęcia uchwały to zadanie nie mieści się w ramach podejmowanych przez Gminę działań
w związku z tym, że droga ta nie stanowi mienia gminnego. Zwracając się do Radnej
Zgorzelskiej, Burmistrz zapytał dlaczego mając pełną tego świadomość dopuściła do sytuacji,
gdzie zaplanowana została inwestycja na mieniu nie stanowiącym własności Gminy.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że remont tej drogi od wielu lat obiecywany jest
mieszkańcom. I po raz kolejny dochodzi do sytuacji, gdzie poza nimi cos się ustala, zmienia.
Uznała, że w przewidzianym ustawowy terminie Burmistrz mógł wezwać Radę Sołecką do
zmiany zadania, czego nie uczynił.
Burmistrz odpowiedział, że pod względem merytorycznym wszystko się zgadzało.
Wskazał, że on jedynie informuje Radę o możliwości zakwestionowania budżetu przez RIO
i związanych z tym następstw. Gdyż pod względem „wykonania” inwestycja nie może być
przeprowadzona.
Radna Zgorzelska zapytała, dlaczego wobec tego nie zostało zorganizowane kolejne
spotkanie z mieszkańcami, celem przedstawienia sprawy.
Burmistrz stwierdził, że to pytanie należy skierować do sołtysa.
Następnie głos zabrała Radna Gizela Grzesik, która zapytała czy w zaplanowanym
wykonaniu dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głogówek zawarta została
także ulica w Mochwie.
Burmistrz odpowiedział, że tak. Wskazał, że dodatkowo zostanie wykonany chodnik.
Radna Grzesik stwierdziła, że nie zostały zabezpieczone środki na dokończenie prac
w budynku OSP Mochów.
Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z planem została wykonana rozbudowa. Wszelkie
dalsze prace pozostają w gestii członków OSP.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Wynik głosowania: 5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenie WPF
Gminy Głogówek na lata 2017-2020. Uwag nie zgłoszono. Projekt został przyjęty do
wiadomości.

Ad 2.
Przystąpiono do zaopiniowania następujących projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła zmiany, które zaszły w uchwale budżetowej. Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się;
b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2016.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 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.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
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d) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Głogówek na lata 2017 – 2021.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
e) w sprawie przyjęcia przez Gminę Głogówek realizacji zadania drogowego.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
f) przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
g) w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w Gminie Głogówek roku 2017 Rokiem
Jana Cybisa.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Mieczysław

Hołówko

poinformował,

że

Sejmik

Województwa Opolskiego ogłosił już rok 2017, rokiem Jana Cybisa. Wobec czego stwierdził,
że niniejsza propozycja przedstawiona przez Radnego Piotra Bujaka jest powieleniem już
istniejącej inicjatywy.
Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
2 za/ 5 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 5.
Sprawy różne.
Radna Gizela Grzesik w imieniu mieszkańców wniosła o rozbiórkę muru przy posesji
nr 76 w Mochowie, dzięki czemu można by poszerzyć drogę.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zapozna się z tym tematem i udzieli Radnej
odpowiedzi.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
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Ad 3.
Radni nie zgłosili uwag do proponowanego sprawozdania z działalności komisji za
2016 rok. Materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uwagi do Planu Pracy Rady Miejskiej na 2017 r.
Uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer
Protokolant
Małgorzata Wolf
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