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PROTOKÓŁ NR 4/2019 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH   

z dnia 26 marca 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Sali narad Urzędu Miejskiego 

w Głogówku wspólnie z Komisją Budżetu. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji 

wg załączonej listy obecności. 

Na 7 radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczył Burmistrz Głogówka 

Piotr Bujak. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka” - posiedzenie 

wspólne z Komisją Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 W związku z koniecznością wcześniejszego wyjścia Burmistrza z posiedzenia 

Komisji, Przewodniczący rozpoczął realizację porządku obrad od punktu „zaopiniowanie 

materiałów na sesję”. 

Ad. 2  

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie                      

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VIIi VIII. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza                        

w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie 

dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                                                

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2018 r. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Burmistrz poinformował Radnych, że na sesji do porządku obrad wprowadzone 

zostaną projekty dwóch uchwał w związku z tym poprosił o ich zaopiniowanie przez 

Komisję. 

Burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego, następnie poddano go pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 Burmistrz wyjaśnił również, że na sesji wprowadzony będzie projekt uchwały 

pozwalający na wszczęcia procedury przejęcia przez Gminę Głogówek udziałów w spółce 

PKS Głubczyce, w związku z koniecznością zapewnienia dowozów szkolnych dla uczniów 

gminy. Burmistrz poinformował, że Gmina Głogówek obejmie udziały w Spółce PKS 

Głubczyce za kwotę nie większą niż 50 tys. zł. 

 

Następnie poprosił Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na objecie udziałów w Spółce PKS Głubczyce przez Gminę Głogówek.  

Poddano pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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Następnie przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad 

„sprawy różne”. 

 

Ad.3  

Sprawy różne. 

 Radna Poremba zapytała czy gmina zaciągnęła informacji na temat Programu Zdrowa 

Rodzina. 

 Burmistrz odpowiedział, że osobiście tego tematu nie pilotuje tylko Zastępca Gminy, 

ale jeżeli jest konieczność podania konkretnych informacji to można się do niego udać. 

Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie tzw. „Białej 

Soboty”. 

Radny Sobek zapytał czy w związku z zakończoną procedurą audytu będzie 

organizowane spotkanie w tej sprawie bądź czy wyniki audytu będą podane do publicznej 

informacji. 

Burmistrz odpowiedział, że tak jak już wspominał na Komisji Budżetu - będzie 

przygotowywane opracowanie raportu z audytu w związku z tym, że sam raport zawiera 

informacje nie mogące być podane do informacji publicznej.  

 

 

Ad. 1  

Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka” - posiedzenie 

wspólne z Komisją Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

  

Na posiedzeniu Komisji obecna była Redaktor Naczelna „Życie Głogówka” 

Małgorzata Wójcicka- Rosińska oraz główna księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Głogówku Iwona Hruzik, które przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące 

wydawanego miesięcznika „Życie Głogówka”. Poruszona została także kwestia 

wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w gazecie. Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.  

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych  

 

Piotr Samson 
Protokolant 

Aleksandra Makówka  


