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PROJEKT PROTOKOŁU NR XLIX/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

 

 

Obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.  

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 15. Listy obecności Radnych, zaproszonych do udziału w Sesji 

gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został 

hymn państwowy.  

Kolejno Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka Andrzejowi 

Kałamarzowi, który wniósł o zdjęcie z Porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego (droga wojewódzka) uzasadniając, 

że inwestycja to zostanie w całości zrealizowana przez Gminę Głogówek.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi do Porządku obrad. W związku z ich brakiem 

pod głosowanie został poddany Porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2018 r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 – 

2021, 



2 
 

c) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

d) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, 

e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Głogówek, 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego (droga powiatowa), 

g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 3.  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2018 r. 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  
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Ad 4.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru, obowiązujących 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Głogówek. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat. 
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad. 

 

Ad 5. 

Zapytania Radnych. 

 Radny Marek Pelka zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku 

wskazał, że podczas jednej z ostatnich sesji była mowa o zaproszeniu do udziału w obradach 

przedstawiciela zakładu gazowniczego. Radny zapytał, dlaczego do tego spotkania nie doszło.  

 Przewodniczący odpowiedział, że dołoży wszelkich starań by takie spotkanie 

zorganizować w najbliższym czasie. Jednocześnie zaproponował, by miało ono miejsce 

podczas posiedzeń Komisji Stałych Rady.  

Dalszych pytań nie zgłoszono.  

 

Ad 6.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Odpowiedź została udzielona w pkt 5 Porządku obrad. 

 

Ad 7. 

Wolne wnioski i informacje.  

Brak uwag.  
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Ad 8.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLIX 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


