
 

 

Protokół Nr 11/19 

 

 

z posiedzenia członków Komisji Oświaty i Kultury, które odbyło się w dniu 20 listopada     

2019 r.  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od 08.00  

do 12.40 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2.   Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji z dn. 11.09.19 oraz 23.10.19  

3.   Informacja o funkcjonowaniu szkolnictwa ponadpodstawowego w Głuchołazach. 

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 

      Protokół z dnia 11.09.2019 

      Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

      jest za? Za głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.    

      Głosowało 8 radnych. 

      Protokół z dnia 23.10.2019 

      Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

      jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 8 radnych. 

 

Ad.3 

      Informacji udzieliły i na pytania radnych odpowiadały Panie: Marzena Grubiak Dyrektor   

      Zespołu Szkół w Głuchołazach oraz Iwona Jakóbczak Dyrektor Stowarzyszeniowego  

      Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach. 

      W dyskusji udział wzięli radni: S. Szul, D. Szenawa, J. Wanicki, J. Wojnarowski, A.  

       Szymkowicz. 

       Informację radni przyjęli do wiadomości.         

 

Ad.4 

    Przewodniczący komisji Stanisław Szul – przechodzimy do zaopiniowania materiałów                   

    i projektów uchwał. 

 

I.   Informacje 

1. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Głuchołazy. 

    Radni przyjęli do wiadomości. 

2. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy, w tym działalność CIT w 2019 r. oraz    

    przygotowanie do sezonu zimowego 2019-2020. 

    Radni przyjęli do wiadomości. 

3. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za lata 2018-2019 oraz plany na 2020 r. 

    Radni przyjęli do wiadomości. 

 

 

 



II.  Głosowanie Projektów Uchwał 

 

1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za  

    pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia    

    od ponoszenia tych opłat. 

    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest    

    za? Za głosowało 2 radnych, 2 radnych było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.    

    Głosowało 8 radnych 

2. 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, M. Migała. 

    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

    jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 8 radnych. 

3. 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 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 8 radnych. 

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia    

    wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

    jest za? Za  głosowało 6 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.   

    Głosowało 9 radnych. 

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody    

    ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej    

    opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

    Informacji udzielił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. 

    W dyskusji udział wzięli radni: J. Wojnarowski, J. Wanicki, S. Szul, B. Reszka. 

    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest    

    za? Za głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało   

    8 radnych. 

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały  

    nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie  

    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

    Przewodniczący Komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

    jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 8 radnych. 

 

 

Ad.5 

Komisja Oświaty i Kultury  na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 listopada 2019 roku 

podjęła następujące wnioski: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości: 

    1. Informacja o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Głuchołazy. 

    2. Informacja o działaniach promocyjnych Gminy, w tym działalność CIT w 2019 r. oraz    

        przygotowanie do sezonu zimowego 2019-2020. 

    3. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego za lata 2018-2019 oraz plany na 2020 r. 

     

      2.  Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku  

   Miejskim w Głuchołazach oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat 

 radni nie rozstrzygnęli stanowiska, za głosowało 2 radnych, 2 radnych głosowało przeciw,     

 4 radnych wstrzymało się od głosu, głosowało 8 radnych. 



 

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 

 

4. Wolne wnioski: 

     Radni nie skonstruowali wolnych wniosków. 

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 


