
 
 
 
 

Protokół Nr 10/19 
 
 
z posiedzenia członków Komisji Oświaty i Kultury, które odbyło się w dniu 23 października 
2019 r.  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji w 
pierwszej części  od 08.00 do 10.50 
 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
3.   Ocena przygotowania Placówek Oświatowych do nowego Roku Szkolnego, spotkanie    
      z Dyrektorami Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głuchołazy. 
4.   Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5.   Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6.   Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1 

     Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Stanisław Szul. Przywitał przybyłych    
     na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum. 
 
Ad.2 

    Przed głosowaniem wywiązała się dyskusja na temat Protokołu z poprzedniej Komisji,    
    dyskusję zainicjował Radny J. Wanicki. 
    Protokół zostanie poddany głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Komisji. 
 

Ad.3 

Wyjście w teren Komisja udała się na spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Głuchołazy. Spotkanie odbyło się w Przedszkolu nr.2 ul. Powstańców Śl.1     
w Głuchołazach.   

     
Ad.4 

    Przewodniczący komisji Stanisław Szul – przechodzimy do zaopiniowania materiałów                   
    i projektów uchwał. 
 

I.   Informacje 

1. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu na    
    kadencję 2020-2023 
    Radni przyjęli do wiadomości. 
2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
    Radni przyjęli do wiadomości. 
 

II.  Głosowanie Projektów Uchwał 

 
1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie    
    Gminy Głuchołazy na 2019 rok. 
    Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
    W dyskusji udział wzięli radni: J. Wanicki, J. Wojnarowski, B. Reszka, S. Szul. 
    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 



2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej  
    prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. 
    Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 9 radnych. 
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia       
    wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowy Świętów. 
    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 
4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku   
    mieszkańców Bodzanowa. 
    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest    
    za? Za głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 9 radnych 
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze  
    bezprzetargowej części działki nr 706/6 o pow. 0,1645 ha (całość), położonej w    
    Głuchołazach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy. 
    Projekt Uchwały omówił Naczelnik Wydziału Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego    
    Pan Przemysław Zborowski. 
    W dyskusji udział wzięli Radni: S. Szul, J. Wanicki, J. Wojnarowski. 
    Komisja nie zajęła stanowiska.     
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu  
    współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych. 
 

Ad.5 

Komisja Oświaty i Kultury  na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 października 2019 roku 
podjęła następujące wnioski: 
 
1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
      a. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu  
          na kadencję 2020-2023 
      b. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
 
2. Do Projektu Uchwały Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  
    sprzedaży w drodze bez przetargowej części działki nr 706/6 o pow. 0,1645 ha (całość),  
    położonej w Głuchołazach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy. 
    Komisja nie zajęła stanowiska, jednocześnie Komisja prosi o doszczegółowienie w  
    uzasadnieniu jaka powierzchnia działki do sprzedaży jest brana pod uwagę. 
 
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 
 
4. Wolne wnioski: 

 
      1.  Radny Stanisław Szul złożył wniosek o przygotowanie przez Naczelnika Wydziału 
Oświaty na Komisję Oświaty w listopadzie – Regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych 
i motywacyjnych dla Dyrektorów Placówek Oświatowych. 

      2.   Radna Barbara Reszka złożyła wniosek: w związku z otrzymaną informacją o 
niewykorzystaniu 3000zł z zadania Budżetu Obywatelskiego „Rodzinny dzień Dziecka”, która 
odbyła się w czerwcu 2019 r. Komisja prosi o przeznaczenie tych środków na wznowienie 



druku książeczki terapeutycznej z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka „Przygoda 
kolorowej piłeczki – bajeczki z Miasteczka Orderu Uśmiechu” 

      3.    Radny Daniel Szenawa złożył wniosek aby Impreza „Rodzinny Dzień Dziecka” weszła 
w cykliczny kalendarz imprez kulturalnych dla dzieci w Gminie Głuchołazy 

      4.   W związku z poprzednim wnioskiem skonstruowanym na posiedzeniu Komisji w dniu 
11.09.2019 r. / Po dyskusji na temat funkcjonowania świetlic i bibliotek wiejskich komisja 
wnioskuje o opracowanie projektu Statutu CK, w którym zawarte będą zasady funkcjonowania 
tych obiektów, a także zasad funkcjonowania nowo budowanej biblioteki. Powyższy dokument 
będzie stanowił bazę do dyskusji i opracowania jednolitych zasad funkcjonowania i 
odpowiedzialności za te obiekty/. 

Radny Stanisław Szul  składa wniosek o przedstawienie przez Dyrektora CK zarysu Statutu 
Centrum Kultury w temacie  

      a. Zasady funkcjonowania świetlic i bibliotek wiejskich 

      b. Zasady funkcjonowania nowej Biblioteki 

     5.   Radny Stanisław Szul ponawia wniosek i prosi o przyspieszenie prac w temacie 
skonstruowania Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury. 

     6.   Radny Stanisław Szul ponawia wniosek aby uhonorować chór Capricolium za ostatnie 
osiągnięcia i sukcesy, które promują Gminę Głuchołazy, w sposób np. Zaproszenie na Sesję 
Rady Miejskiej, List Gratulacyjny, nagroda pieniężna. 

     7.   Radny Daniel Szenawa złożył wniosek o lepsze zabezpieczenie i częstą bezpośrednią 
kontrolę terenu Placu Zabaw przy ul. Moniuszki gdzie notorycznie w porze wieczorowo – 
nocnej grupy osób spożywają alkohol i zanieczyszczają to miejsce /pozostałości butelek 
następnego dnia/, oraz zainstalowanie bezpośrednio w to miejsce dodatkowej kamery 
monitoringu.  

Wszystkie wnioski Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 

Ad.6 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 
Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Protokołował:                                Przewodniczył: 
 
Krzysztof Śreniawa                Stanisław Szul 


