PROTOKÓŁ NR 3/2021
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
I KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 9 czerwca 2021 roku
Posiedzenie Komisji Wspólnych odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku dnia 9 czerwca 2021 roku. Obrady rozpoczęto o godzinie 8:00.
W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Marcin Kus
2. Józef Kowaś
3. Tomasz Nosol
4. Róża Zgorzelska
5. Mariusz Wdowikowski
6. Joachim Sobek
7. Jan Hojdem
8. Bernard Dembczak
9. Ewelina Barton
10. Piotr Samson
11. Bogusława Poremba
Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:
•
•
•
•
•

Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak
Zastępca Burmistrza – Anna Barysz
Skarbnik Gminy – Alina Janik
Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. – Jarosław Świderski
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Grażyna Rosa

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie Komisji Wspólnej.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy,

5. Zakończenie Komisji Wspólnej.

Wyniki głosowania:
10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się
Porządek obrad przeszedł jednogłośnie.

Ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

Na sale narad do posiedzenia komisji dołączyła radna Bogusława Poremba. Stan obecnych
radnych 11/14.
Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który poinformował o przygotowanej prezentacji
multimedialnej dla radnych specjalnie na obrady komisji, która obrazuje stan faktyczny
gospodarowania odpadami komunalnymi i korekty opłaty za nie.
Naczelnik Wydziału GOK Grażyna Rosa przedstawiła radnym przygotowaną prezentację.
Burmistrz oraz Naczelnik Wydziału GOK a także Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp.
z o.o. na bieżąco odpowiadali na zadawane przez radnych pytania.
Radna Róża Zgorzelska w między czasie wyszła z posiedzenia komisji. Stan radnych
obecnych na posiedzeniu 10/14.
Radny Tomasz Nosol na zakończenie rozmów dotyczących przedstawionej prezentacji zwrócił
uwagę na brak uzasadnienia do w/w projektu uchwały. Naczelnik Wydziału GOK oznajmiła,
że to właśnie przygotowana prezentacja stanowi uzasadnienie. Niemniej jednak radny
stwierdził, ze dla formalności powinno zostać dołączone uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski oznajmił, że takowe uzasadnienie zostanie
przesłane w dniu dzisiejszym radnym na skrzynki mailowe.
Wyniki głosowania:
9 za/0 przeciw/1 wstrzymuje się

Burmistrz zabrał głos i podziękował radnym za odpowiedzialne podejście do tematu. Dodał, że
w chwili obecnej urząd bierze na siebie obowiązek dobrego zakomunikowania tego
mieszkańcom gminy.
Przewodniczący Komisji przedstawił radnym kolejny projekt uchwały.

b) zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym.

Przewodniczący zapytał o pytania bądź uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Przystąpiono do głosowania.
Wyniki głosowania:
10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się

Głos zabrała Skarbnik Gminy informując o przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie, gdzie nastąpią zmiany kosmetyczne związane z Funduszem Sołeckim
a także dużą zmianą związana ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej umowy w zakresie
odbioru odpadów komunalnych.
Burmistrz podkreślił, że przyjęcie stawki śmieciowej w kwocie 29 zł za osobę, stawka ta nie
będzie zmieniana w okresie 3 lat. Dodał, że w przyszłym roku powróci temat stawek obioru
śmieci dla nieruchomości niezamieszkałych. Dodał, że obecnie opłata za odbiór śmieci była
ryczałtowa, natomiast od podpisania umowy wszystko będzie płacone od tony i zróżnicowanie
w zależności od ilości odbieranych śmieci.
Radna Bogusława Poremba poruszyła kwestie niewidocznych pasów przy szkole Podstawowej
nr 1 w Głogówku.
Burmistrz zauważył, że lepszym rozwiązaniem byłoby postawienia znaku ze strefą
zamieszkania i będzie postulował za tym.

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnych.
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Aleksandra Makówka

