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PROTOKÓŁ NR 1/2018 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH   

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

Posiedzenie Spraw Społecznych odbyło się w Sali narad Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. 

Na 7 radnych, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Skarbnik Gminy Rafał Duszewski.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Piotr Samson. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.  

2. Uchwalenie budżetu gminy Głogówek na 2019 rok. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

5. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok. 

6. Opracowanie Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 W związku z obecnością Kierownika referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia 

Jacka Nalepy, Przewodniczący rozpoczął realizację porządku obrad od punktu „sprawy 

różne”. 

Ad 4. Sprawy różne.   

 Kierownik referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia Jacek Nalepa poinformował, 

co następuje: 

Do ustalonego Porządku obrad Sesji wprowadzone zostaną dwa projekty uchwał, które będą 

dotyczyły zmiany doraźnej lokalizacji nauczania. Stan ten jest konsekwencją wprowadzonych 

zmian oświatowych. We wrześniu okazało się, że dzieci nie mieszczą się w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1. W celu umożliwienia swobodnego nauczania konieczne było prowadzenie 

lekcji dla klas VII – VIII w budynku Gimnazjum, o czym poinformowane zostało Kuratorium 

Oświaty. Aby zapewnić dzieciom swobodną i rzetelną naukę w sprzyjających i komfortowych 

warunkach konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych. W zawiązku z powyższym 
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zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z Dyrektorami Szkół i Kuratorium Oświaty. Na 

chwilę obecną wypracowane zostały trzy warianty.  

1. Wariant pierwszy – ekonomicznie najbardziej opłacalny dla Gminy. Polegający na 

likwidacji Sz. P. nr 1 oraz Sz. P. nr 2. Gimnazjum z mocy ustawy kończy swoja 

działalność w czerwcu 2019 roku. W miejsce tych trzech szkół miałaby powstać jedna 

Szkoła Podstawowa mieszcząca się w trzech budynkach.  

2. Wariant drugi – w ciągu najbliższych trzech lat zostanie zmniejszona ilość klas 

w Sz. P. nr 1. Wówczas szkoła zostanie „odchudzona” i wszyscy uczniowie będą się 

mieścić i pobierać naukę w komfortowych warunkach. Dokonano szczegółowych 

obliczeń. Corocznie miałby powstawać dwa oddziały pierwszych klas w „Jedynce” 

i „Dwójce”. Jednakże w tym przypadku będzie konieczna zmiana obwodów szkół. 

3. Wariant trzeci – to zatwierdzenie obecnej sytuacji, czyli VII i VIII klasy Szkoły 

Podstawowej nr 1 i nr 2 uczęszczają do budynku Gimnazjum. W tym przypadku 

konieczna jest zgoda Kuratorium. Kierownik poinformował, że oczekiwana jest 

informacja z Kurortowym w sprawie zatwierdzenia niniejszego wariantu. Dodał, że 

o tym, które klasy pozostaną w głównym budynku szkoły, a które przejdą do budynku 

byłego Gimnazjum zadecyduje Dyrektor.  

Kierownik referatu EOZ podkreślił, że wariant trzeci jest najbardziej optymalną wersją, która 

już działa i jest sprawdzona. Dodał, że podejmowane czynności są dopiero pierwszym etapem 

reorganizacji. Konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców o zamiarze 

wprowadzenia czynności prowadzących do zmian. W połowie stycznia w szkołach odbędą się 

zebrania rodziców, wówczas zostaną przekazane pisemne informacje w tej sprawie. 

Ostateczne uchwały muszą zapaść z końcem lipca 2019 roku. Na dzień dzisiejszy konieczne 

jest dopełnienie wymogów formalnych, tj. podjęcie uchwał intencyjnych. 

 Uwag nie zgłoszono. W związku z czym Kierownik referatu EOZ opuścił Salę narad.  

 

 Następnie głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który poinformował, że 

w ostatnim czasie odbył się Konwent Powiatu Prudnickiego, podczas którego Starosta 

Prudnicki przekazał zgromadzonym komunikat o zawieszaniu działalności oddziału 

położniczo – ginekologicznego w Prudniku. Stan ten podyktowany jest nierentownością 

oddziału, oraz brakiem obsady lekarzy. Ponadto poruszona została kwestia wycofania się 

z tutejszego terenu firmy Arriva, co ma nastąpić z dniem 30 lipca 2019 r. Burmistrz wskazał, 

że nie ma w tej sprawie jednolitego stanowiska. Proponowane opcje to: 
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1. zaangażowanie wspólnymi siłami jednego przewoźnika i prowadzenie go w postaci 

spółki, 

2. zakupienie za symboliczną kwotę ok. 5 tys. złotych – udziałów, najprawdopodobniej 

w PKS-ie Głubczyce, co umożliwi dowożenie uczniów do szkół bez przetargu.  

Ad 2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 r. 

 Przewodniczący przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.  

 Burmistrz wyjaśnił, że kończone są dodatkowe prace nad budżetem na 2019 rok. 

Przedstawiony przez poprzednie władze projekt Burmistrz ocenił krytycznie. Wskazał, że na 

każdej pozycji są niedobory, ponadto zmian wymaga wykaz zadań inwestycyjnych. Burmistrz 

zapewnił, że podejmowane są wszelkie czynności by jak najszybciej przekazać Radnym 

naniesione korekty. Co nie zmienia faktu, że uchwała ta będzie wymagała dalszych zmian.  

 Skarbnik Gminy Rafał Duszewski dodał, że trwają ciężkie prace zarówno nad 

zamknięciem tegorocznego budżetu jak i nad budżetem na 2019 rok.  

 Radna Bogusława Poremba uznała, że przedłożony budżet jest w pewnym sensie 

utajniony i nieczytelny. Wniosła o szczegółowe rozpisanie, co w danej miejscowości będzie 

wykonywane.  

 Burmistrz odpowiedział, że w przyszłości postara się sprostać wszystkim 

wymaganiom Radnych. Obecnie jednak nie ma takiej możliwości technicznej i fizycznej. 

Następnie Burmistrz przedstawił obecnym wykaz zadań inwestycyjnych, który uwzględniony 

zostanie w uchwale budżetowej na 2019 r., a który stanowi załącznik do protokołu. 

 Radni przeanalizowali proponowany zakres inwestycji i poddali go pod dyskusję.  

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok został 

przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Gminę Głogówek 

w Zgromadzeniu Związków Gmin „Aqua Silesia”. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Pytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Zakładu 

Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019. 

Radna Bogusława Poremba zgłosiła konieczność przebudowy przepompowni na 

ul. Ogrodowej w Racławicach Śląskich.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2019 roku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 

miasta Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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g) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 

z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

i) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.  

Przewodniczący zaproponował kandydaturę radnego Grzegorza Thiel do pełnienia 

funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.   

 Radny Thiel wyraził zgodę.   

 Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący Komisji poddał 

pod głosowanie kandydaturę Radnego Grzegorza Thiela.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

Radny Thiel nie wziął udziału w głosowaniu. 

 Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Społecznych został radny Grzegorz Thiel.   

 

Ad 5. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok. 

 Członkowie Komisji przeanalizowali projekt Planu Pracy Rady na 2019 rok. 

Zgłoszono poprawkę do Planu w zakresie rozpisania tematów z podziałem na miesiące. Plan 

został przyjęty do wiadomości. 

 

 



7 
 

Ad 6. Opracowanie Planu Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.  

Członkowi Komisji ustalili Plan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok stanowiący 

załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych  

 

Piotr Samson 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


