
Protokół Nr 17/20 

 

 

 

z posiedzenia członków Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, które 

odbyło się w dniu 21 września 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 

Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 09.45 do godz. 12.15 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Wnioski do Budżetu Gminy na 2021 r. 

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 

  Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się 

  w dniu 21 września 2020 roku podjęła następujące wnioski do Budżetu Gminy Głuchołazy na       

  2021 r.: 

 

1. Uzupełnienie lub wymiana punktów świetlnych o większym kącie padania światła –  

bardziej rozproszonym, oświetlenie większego obszaru powierzchni na Osiedlu 

Koszyka. 

2. Remont końcowego odcinka drogi ul. Andersa od ujęcia wody do mostu kratowego. 

3. Ustawienie barierek /zabezpieczenia/ aby uniemożliwić niekontrolowane, niepoprawne 

przejście przez tory na ścieżce pieszo rowerowej z Głuchołaz do Republiki Czeskiej, 

/temat został wyjaśniony dokładnie w Wydziale IE/ 

4. Ustawienie trwałego, betonowego kosza na śmieci na ścieżce pieszo rowerowej z 

Głuchołaz do Republiki Czeskiej, bliżej przejścia torowego. 

5. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Koszyka na odcinku od ul. Norwida 

w miejscu naprzeciw sklepu Biedronka do ul. Kraszewskiego. 

6. Renowacja Boiska Wielofunkcyjnego przy PSP nr 3, w szczególności ogrodzenia. 

7. Wyposażenie w urządzenia do zabawy placu zabaw przy PSP nr 3 

8. Renowacja, wyrównanie drogi za Stadionem w kierunku do Bodzanowa, na odcinku do 

II-go wodospadu. 

9. Na Cmentarzu Komunalnym zorganizować Kolumbarium. 

10. Wyposażyć w strefy zacienienia ul. Korfantego oraz Plac za Urzędem Miejskim.      

 

 

 

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 2020 rok. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko.  

Pytania zadawał Przewodniczący Komisji B. Stychno, 

oraz radni: D. Szenawa, P. Szpak, A. Szymkowicz.    

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany 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 radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej działki nr 78/21 o pow. 0,0116ha, położonej w Podlesiu 

stanowiącej własność Gminy Głuchołazy.                                                        

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.         

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 uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.       

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 sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej 

w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. 

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Stary Las. 

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 rozpatrzenia 

wniosku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.                    

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 rozpatrzenia 

ponownej skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.                                    

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

jest za? Za głosowało 2 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Głosowało 6 radnych. 

10.Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na    

     Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

 Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa    

 jest za? . Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych 

wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 

 

 

 

 



 

Ad. 5 

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się 

w dniu 21 września 2020 roku podjęła następujące wnioski: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości: 

 

a. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020. 

b. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

c. Analiza funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy. 

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. 

 

3. Wolne wnioski: 

 

a. Komisja wnioskuje o informację o ilości dzieci nie przyjętych do Publicznych   

      Przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. 

b. Komisja wnioskuje o  ustawienie dodatkowych koszy ulicznych na śmieci na całej    

długości ulic Grunwaldzkiej i Andersa.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również członkowie  Stowarzyszenia „Akademia Karate 

Głuchołazy”, panowie J. Łydka oraz J. Drożdżyński - przedstawili swoje opinie i punkty 

widzenia w związku z zaistniałym konfliktem organizacyjno osobowym w działalności 

Stowarzyszenia. 

Członkowie Komisji przyjęli informację do wiadomości, nie zabierając zdania w sporze, 

ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach nadzór  nad 

działalnością Stowarzyszeń należy do Starosty właściwego ze względu na siedzibę 

Stowarzyszenia.  

 

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 


