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PROTOKÓŁ NR 5/2019 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH   

z dnia 12 kwietnia 2019 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 uczestniczył Burmistrz Głogówka 

Piotr Bujak oraz Sekretarz Gminy Anna Barysz. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek - posiedzenie 

wspólne z Komisja Budżetu , Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Przewodniczący przywitał zaproszonych gości tj. p.o. Komendanta Komisariatu 

policji w Głogówku aspiranta Krystiana Malisz oraz przybyłego wraz z nim funkcjonariusza 

policji.  

 Komendant Malisz przedstawił swoją osobę, wyrażając nadzieję na owocną 

współpracę z samorządem.  

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zgłosiła zdarzenie, które ma miejsce 

w Racławicach Śląskich.  

 Radny Hojdem poprosił o dodatkowe patrole w centrum wsi Mochów. 

 Burmistrz zwrócił się o szczególne pochylenie się nad tematem drobnej przestępczości 

w Gminie, a także sposobu parkowania samochodów przez mieszkańców.  

 Obecny funkcjonariusz podziękował za złożone uwagi i przypomniał Radnym 

o Krajowej Mapie Zagrożeń.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i złożone informacje.  

Goście opuścili Salę posiedzeń.  
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Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

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

Burmistrz wyjaśnił, że nastąpiła konieczność wpłaty na konto Powiatu sumy 45 tys. złotych, 

w związku z nieuprawnioną sprzedażą działek pod budynkiem byłego szpitala. Doszło do 

sytuacji, kiedy to Gmina straciła działki i jeszcze musiała za to zapłacić. Działki są obecnie 

własnością Parafii, jednakże w żaden sposób to w nią nie uderzy, ponieważ nie ma złej woli 

ze strony Starostwa. Jednakże sprawa została zgłoszono do organów ścigania.  

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Głogówek”. 

Pani Sekretarz przedstawiła, wprowadzone w projekcie zmiany. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

d) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  
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f) w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Głogówka za wyniki w nauce 

i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

Ad 3.  

Sprawy różne. 

 Burmistrz poinformował, co następuje: 

1. Dożynki Gminne odbędą się w drugi weekend września, 

2. Nosi się z zamiarem zmiany uchwały w sprawie inkasentów, w związku z inkasentem 

w Twardawie.  

3. Ostrzegł radnych przed rozsiewaną kampanią nienawiści. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

 

Na tym protokół zakończono.  

  

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych  

 

Piotr Samson 
 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


