
 Protokół Nr 12/19 
 

 
z posiedzenia członków Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, które 
odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. 
Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 10.50 
 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3. Informacje na temat osiągnięć sportowych Klubów i Stowarzyszeń. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.1 

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

Przewodniczący Komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 
jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji? Za radni głosowali 
jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
 
Ad.3 

Informacje na temat osiągnięć sportowych Klubów i Stowarzyszeń, radni przyjęli do 
wiadomości. 
 

Ad.4 

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na 
sesję i projektów uchwał. 
 

I.  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: B. Stychno, P. Szpak, A. Szymkowicz, D. Szenawa, G. Ptak.  
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 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 Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 
Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Głuchołazy na 2020 rok. 
Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 



Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych. 
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchołazy na rok szkolny 2019/2020. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Głuchołazach i połączenia go z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki. W dyskusji udział wzięli 
radni: B. Stychno, D. Szenawa, P. Szpak, G. Ptak. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 2 radnych, 2 radnych było przeciw. Głosowało 6 radnych. 
13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek 
za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy. 
Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia 
miesięcznego Burmistrza Głuchołaz. 
Radni nie zajęli stanowiska. 



16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach.  
Radni nie zajęli stanowiska. 
 

 

Ad.5 

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się 
w dniu 16 grudnia 2019 roku podjęła następujące wnioski: 
 

1. Komisja nie zajęła stanowiska do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie 
wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz, oraz w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach 

             
      2.   Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 
 
      3.  Wolne wnioski: 
 

1. W związku z okresem „Świąteczno – Noworocznym” radny Paweł Szpak złożył 
wniosek  o skierowanie prośby do mieszkańców Gminy Głuchołazy o ograniczenie do 
minimum, a nawet całkowitą rezygnację z używania środków pirotechnicznych 
/fajerwerków i petard/ z powodu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne 
powyższych zachowań, co może stanowić niebezpieczeństwo dla osób, fauny i flory. 

            Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z   
            Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
             

     2. W związku z wcześniejszymi planami przebudowy drogi krajowej DK 40 na terenie   
     Gminy Głuchołazy radny Paweł Szpak złożył wniosek o informację czy w tym temacie  
     są nowe wiadomości, nowe uzgodnienia.   

            Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z   
            Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
   

     3. W związku z informacjami prasowymi i tematem podjętym  na Sesji Rady Powiatu   
     w Nysie o propozycji połączenia Szpitala ZOZ w Nysie ze szpitalem ZOZ                        
     w Głuchołazach radny Paweł Szpak złożył wniosek o informację czy w tym temacie są  
     nowe wiadomości. 

           Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z   
           Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 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                Bolesław Stychno 
 
 


