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PROTOKÓŁ NR 17/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się w Urzędzie Miejskim (sala 

posiedzeń, parter) w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg 

załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach wzięli udział 

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) Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r. 

 

Radni jednogłośnie przyjmują sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 5. Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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Radna Bogusława Poremba pyta o przystanek na trasie Głogówek Szonów, który był 

malowany w marcu ubiegłego roku, czy będzie wymieniany? 

Radny Mariusz Wdowikowski tłumaczy, że nie był malowany tylko wymieniony 

i dodaje które przystanki zostaną wymienione.  

Radna Poremba dodaje, że dobrze byłby postawić koło nich śmietniki.  

Radni poruszają temat problemu ilości śmieci na przystankach autobusowych.  

 

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 utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- 

Prudnickie” 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6 Sprawy Różne 

 

Przewodniczący porusza temat związany z wnioskiem dotyczącym wsparcia jednostki 

OSP Racławice Śląskie i wniesienia wniosku do budżetu na 2021 r. na zakup nowego 

samochodu pożarniczo-gaśniczego. 
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Burmistrz odpowiada, że zepsuł się jeden z wozów strażackich jednostki 

OSP Racławice Śląskie, natomiast zostało zainwestowane w jego naprawę 3 tysiące zł, która 

usunie powstałą usterkę.  

Przewodniczący porusza temat hydrantów.   

Radny Jan Hojdem pyta o kontynuację spotkań sołeckich. 

Burmistrz przyznaje, że dopiero po wakacjach planuje się powrót do ustalenia nowych 

terminów spotkań.  

Radna Ewelina Barton pyta termin zakończenia robót na trasie Głogówek- Szonów. 

Burmistrz odpowiada, że potrwa to około dwóch miesięcy. Informuje również, 

o zburzeniu pustostanu przy ul. Spółdzielczej w którym zapadł się dach oraz intencji sprzedania 

budynku straży pożarnej w Błażejowicach, który miał zostać rozebrany ze względu na 

pojawienie się kupca. Burmistrz wspomina, że jest w trakcie podsumowania półrocza. Wśród 

zadań wykonanych na poczet szkół i przedszkoli wymienia modernizację placu zabaw w 

Biedrzychowicach, odwilgocenie kuchni w Szkole Podstawowej nr II na Oraczach, tynkowanie 

stołówki w Szkole przy ul. Kościuszki.  Burmistrz podkreśla, że niebawem pojawi się kolejna 

partia 500 szt. płynów 5l do dezynfekcji oraz kilkanaście tysięcy maseczek. Kolejną nowinką, 

o której mówi jest planowanie otwarcia ulicy Konopnickiej w terminie do końca września, jeśli 

nie zaistnieją żadne niepożądane okoliczności.   

Radna Ewelina Barton pyta o remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1.  

Burmistrz odpowiada, że kuchnia tej szkoły została zgłoszona do projektu, natomiast 

większość kuchni szkół wymagają w jakiejś części modernizacji. Przyznaje, że zadania należy 

wykonywać po kolei. W tym roku jednymi z najbardziej kosztownych inwestycji okazały się 

remont klatki schodowej w szkole przy ul. Kościuszki oraz modernizacja placu zabaw 

w Biedrzychowicach, a każda z inwestycji wynosiła około 50 tys. zł.  

Radny Jan Hojdem pyta o budynek szkoły w Mochowie i podłączenie gazu. 

Odpowiadając Burmistrz zaznacza, że pojawiła się zainteresowana osoba do zakupu 

budynku, lecz po poproszeniu o wyrażenie chęci zakupu nastąpił brak odzewu. W dalszej części 

przyznał, że w związku z wybuchem pandemii kontakt był utrudniony i nie udało się nic 

załatwić. Wspomina również o nadaniu nazwy klasztorowi jako Sanktuarium Paulinów 

w Mochowie. 

Radny Hojdem mówi o wizytach wierzących.  

Burmistrz wspomina o poprawie estetyki rynku, wymianie okien w mieszkaniach 

komunalnych.   

Radna Barton pyta o działki gminne przeznaczone do sprzedaży. 
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Burmistrz opowiada o współczesnych problemach jakie musi rozwiązać w związku 

z działkami, drogami dojazdowymi oraz przyłączem mediów. 

Radni dyskutują o zieleni w mieście.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


