
PROTOKÓŁ NR 7/2019 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 19 czerwca 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 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. Informacja nt. działalności i kosztów utrzymania oraz stanu technicznego szkół 

i przedszkoli w gminie Głogówek.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

3. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy 

Głogówek”.  

4. Sprawy różne. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących stanu 

technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w Gminie Głogówek. 

 

Ad 2. 

 

a) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek 

 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w uchwale koryguje się błąd do planu, w którym miał 

być zapis, że dotyczy on zabudowy wielorodzinnej, natomiast pojawił się zapis o zabudowie 

jednorodzinnej.  

 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 



b) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

 

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zmienia się stawka dodatku funkcyjnego, a jej wysokość 

obecnie graniczy do 1500 zł.  

 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowym projekcie uchwały, która zostanie wprowadzona do 

porządku obrad sesji:  

 

1. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach 

 

Przewodniczący wytłumaczył, że ze względu na niski poziom wód gruntowych Rada Gminy 

Strzeleczki zwraca się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku z prośbą o poparcie 

budowy jazu, czyli urządzenia do spiętrzania wody na rzece Osobłoga ze.   

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3  

 

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o to kto wystąpił z wnioskami dotyczącymi przyznania 

tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Głogówek”. 

Radny Piotr Samson wyjaśnił, że wnioski dotyczące Pana Mariana Duda i Andrzeja Szała 

wniósł Pan Burmistrz Piotr Bujak, natomiast wnioski dotyczące Pana Tadeusza Kłuskiewicza 

i Henryka Larysz wniósł UKS APN Głogówek.  



Członkowie Komisji jednogłośnie rozpatrzyli wyżej wymienione wnioski jako pozytywne. 

Ad. 2 

a) w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Głogówek” 

 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 4.  

Sprawy różne brak.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

 

Protokolant: 

 Monika Domaradzka 


