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PROTOKÓŁ NR 13/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

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 5. Ponadto w obradach uczestniczył. Burmistrz Głogówka 

Piotr Bujak oraz Zastępca Burmistrza Anna Barysz.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Otwarcie Komisji Spraw Społecznych. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Zmieniała się liczba radnych uczestniczących w posiedzeniu z 5 na 6 osób 

Ad 4.  

Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących sprawozdania 

z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz 

Przemocy w Rodzinie. 

Radna Bogusława Poremba pyta na jakim poziomie kształtują się liczby dotyczące 

pomocy udzielonej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i uzależnienie od 

narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie w porównaniu do roku ubiegłego.  

 Burmistrz Głogówka odpowiada, że dane te nie zmieniły się w znaczny sposób, a 

poziom jest zbliżony.  
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Radna Barton prosi o kilka słów odniesienia na temat prowadzenia działalności 

profilaktycznej i informacyjnej na temat zagrożeń alkoholizmem. 

Zastępca Burmistrza informuje, że główny nacisk kierowany jest na szkolenia, 

warsztaty informacje, profilaktyczne dzieci także w zakresie narkotyków i dopalaczy.  

 

Ad 5.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję poszerzając o projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu rok 2020, 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek 

na lata 2020-2035, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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d) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego 

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o., 

 

Radna Ewelina Barton mówi o zobowiązaniu się Burmistrz Głogówka do zasięgnięcia 

opinii Rady Miejskiej.  

Burmistrz Głogówka odpowiada, że Rada Miejska udziela formalnej zgody w trakcie 

akceptacji projektu uchwały budżetowej, jeżeli chodzi o wnoszenie, zbywanie i cofanie 

udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. 7:15 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało/ 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 

Głogówka w spółkach, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy 

 

Wynik głosowania:  
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6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Sprawy różne 

Radna Bogusława Poremba pyta o przyjmowanie styropianu do PSZOK. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że styropian jest traktowany jako odpad budowlany. 

Radna wspomina o problemie wielkogabarytów, które nie stoją pod zadaszeniem. 

Burmistrz odpowiada, że zamawianie kontenerów generuje koszty.  

Radna Ewelina Batron pyta, dlaczego nastąpiła zmiana redaktora naczelnego. 

Zastępca Burmistrza odpowiada, że osoba obejmująca to stanowisko jest aktualnie na 

zwolnieniu lekarskim. 

Radna Barton pyta, jak są ewidencjonowane wnioski i interpelacje radnych. 

Burmistrz odpowiada, że prowadzony jest rejestr wniosków i interpelacji. 

Radna Barton pyta, dlaczego wniosek Radnego Grzegorza Thiel dotyczący darmowego 

wstępu dla emerytów nie został ujęty w sprawozdaniu z realizacji interpelacji i wniosków 

natomiast jest promowany w mediach społecznościowych. Radna prosi o udostępnienie 

wniosku. 

Burmistrz wyjaśnia, że Radny złożył wniosek jako mieszkaniec.  

Radna Poremba porusza temat ubytku w drodze na ulicy Konopnickiej w Racławicach 

Śląskich. Wspomina też o śmieciach wrzucanych do rowu., zgłasza awarię na w domu ludowym 

w Racławicach Śląskich oraz mówi o potrzebie remoncie schodów.   

Burmistrz wspomina o zasadach wynajmu świetlic wiejskich. 

 

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


