
1 
 

PROTOKÓŁ NR 18/2020 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24 września 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 5.  

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 o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2020 r. 

5) Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

6) Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

7) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

8) Sprawy różne. 

9) Zakończenie Komisji Spraw Społecznych. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 Na obrady komisji przybył były Radny Andrzej Żebrowski, który zwrócił się do Radnej 

Bogusławy Poremby, informując, że na tablicy upamiętniającej Marsz Śmierci w Racławicach 

Śląskich napisane są same piramidalne bzdury. Przytacza cytat ,,(…) wypędzenie niemieckiej 

ludności(…)” i pyta kto kogo wypędzał. Dodaje, że nie chodzi o artykuł, który się ukazał, bo 

to zawsze można sprostować. Dopowiada również jest odpowiedź jest prosta nikt nikogo nie 

wypędzał. Były Radny przytacza pozostałym kawałek historii. Pyta, dlaczego redaktor 

naczelny pozwala na wypisywanie takich bzdur. Wymaga sprostowania artykułu, przeprosin 

i opisania sprawy w protokole z posiedzenia. 

 Radna Bogusława Poremba pyta o gazetę. 
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 Były Radny odpowiada, że to aktualna gazeta i pyta czy Komisja zdaje sobie sprawę 

z powagi sytuacji. Mówi również, że ludzką rzeczą jest się mylić, a nieszczęśliwie napisał to 

funkcyjny członek zarządu Mniejszości Niemieckiej. 

Radna Poremba pyta o co dokładnie chodzi.  

Przewodniczący odpowiada, iż w artykule zostało napisane, że wypędzono ludność 

niemiecką.  

 Pan Andrzej Żebrowski dodaje, że przymusowe wysiedlenie odbywało się rękoma 

polskiej administracji, dochodziło do różnych niegodziwości, wspomina o obozie 

koncentracyjnym w Łambinowicach. Mówi, że żąda sprostowania, przeproszenia 

i wyciągnięcia konsekwencji wobec redaktora naczelnego. Dziwi się, że nie ma nad artykułami 

żadnego nadzoru i rada nie robi nic w tym kierunku. 

 Radna Poremba zapewnia, że Przewodniczący Komisji wyjaśni sprawę.  

 

Ad. 4 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2019 r. 

 

Radni jednogłośnie przyjmują sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 5 Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

 

Radni jednogłośnie przyjmują materiały do wiadomości. 

 

Ad. 6 Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

Radni jednogłośnie przyjmują informację do wiadomości. 

 

Ad. 7. Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

 

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

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020- 

2035,  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

c) w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru 

i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości och wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy 

Głogówek    

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

e) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność  

Gminy Głogówek    

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

g) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok 

szkolny 2020 /2021.  

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

 

Ad. 8 Sprawy Różne 

 

Przewodniczący przedstawia wnioski o nadanie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy 

Głogówek” i poddaje je pod głosowanie. 

 

Wniosek o nadanie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Głogówek” dla Józefa Skiby 

Wynik głosowania:  

2 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało 

 

Wniosek o nadanie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Głogówek” dla Klubu Sportowego Fortuna 

Głogówek 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Wniosek o nadanie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Głogówek” dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Głogówku 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Wniosek o nadanie tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Głogówek” dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

we Wierzchu 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 

 

Piotr Samson 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


