
PROTOKÓŁ NR 5/2021 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I 

REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

ORAZ KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

z dnia 27 sierpnia 2021 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku dnia 27 sierpnia 2021 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 8:00.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Tomasz Nosol 

2. Róża Zgorzelska 

3. Mariusz Wdowikowski 

4. Joachim Sobek 

5. Jan Hojdem 

6. Bogusława Poremba 

7. Grzegorz Thiel 

8. Tadeusz Wrona 

9. Ewelina Barton 

10. Fabian Patron 

11. Józef Kowaś 

12. Bernard Dembczak 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Zastępca Burmistrza Głogówka – Anna Barysz 

 

               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) Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

5) Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję.  



7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

12 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji.  

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Ad. 5. Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji.  

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym informacje przyjęto do wiadomości. 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

Nie wpłynęły żadne projekty uchwał do Biura Rady w związku z czym przystąpiono do 

kolejnego punktu. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

W związku z wpłynięciem do Biura Rady Miejskiej pisma dwóch mieszkańców Głogówka  

w sprawie nieodpłatnego przekazania działki poproszono na salę pracownika merytorycznego 

ds. Wojciecha Witkowskiego, który przedstawił sprawę, którą skierowano na posiedzenie 

komisji. Odpowiedział także na wszelkie zapytania radnych w tej sprawie. Wywiązała się 

dyskusja. 

Wypracowano wspólny wniosek o zaproszeniu zainteresowanych na posiedzenie komisji 

wspólnych celem omówienia tego tematu. Zaproponowano także zaproszenie na komisję 

Prezesa ZMK Głogówek Sp. z o.o. Jarosława Świderskiego. 

Następną kwestią, która została poruszona to prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego 

Kunerta o doprecyzowanie terminów zwoływania sesji rady.  



Głos zabrała Bogusława Poremba, która stwierdzała, że termin zwoływania sesji tj. ostanie 

piątki miesiąca jak ustalono na posiedzeniu komisji rolnej jest dopasowany do jednego  

z radnych a należałoby się skupić też na pracowniku Biura Rady. Zaproponowała zwoływanie 

sesji w poniedziałki albo każdy 26. dzień miesiąca.  

Głos zabrała Zastępca Burmistrza, która poinformowała, że zwołując sesje w piątki pod uwagę 

należy wziąć, że w danym dniu nie mogłyby się odbywać posiedzenia komisji a sesja musiałaby 

się zakończyć do godz. 13:00 danego dnia. Ponadto zwoływanie sesji w piątki powoduje fakt, 

iż mieszkańcy gminy nie będą uczestniczyć w obradach, dodała, że najlepszym terminem 

zwoływania sesji, w którem możliwość uczestniczenia mieliby mieszkańcy gminy to 

poniedziałki w godz. 15:00- 17:00.  

Ponadto poprosiła o konsultowanie z Burmistrzem bądź Zastępcą Burmistrza terminów 

posiedzeń komisji, tak, aby mogli uczestniczyć w obradach.  

Radny Grzegorz Thiel poprosił o ustalenie jednego terminu na każdy 26. dzień miesiąca. 

Radny Bernard Dembczak oznajmił, że popiera usztywnienie terminów zwoływania sesji, 

zaproponował, aby były to godziny poranne. Dodał, że nie opowiada się za konkretnym dniem. 

Radna Róża Zgorzelska dodała, że każdemu radnemu będzie wygodniej mając określony 

harmonogram z terminami posiedzeń sesji.  

Radny Bernard Dembczak dodał, że mając ustalony harmonogram odbywania się sesji ułatwi 

także pracę urzędu i pracowników, a materiały będą spływać do biura rady na czas. 

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że zawsze materiały na sesję były wysyłane na czas, 

zgodnie ze statutem na 7 dni przed sesją. 

Radny Grzegorz Thiel zapytał, kiedy były zwoływane sesje w poprzedniej kadencji. 

Radna Bogusława Poremba odpowiedziała, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, z kolei 

komisje odbywały się w tygodniu poprzedzającym sesje. 

Radny Tomasz Nosol wyjaśnił, że przyglądał się jak działają inne rady w gminach,  

i posiedzenia są zwoływane w różny sposób, zazwyczaj komisje odbywają się w tygodniu,  

w którym odbywa się sesja. 

Radny Tadeusz Wrona wspomniał jak zwoływane były sesje i komisje w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku w czasie, w którym był radnym. 

Pracownik Biura Rady rozdał radnym do wglądu harmonogram odbywania się sesji  

w ościennych gminach (harmonogram w załączeniu do protokołu). 

Podsumowując wspólnie wypracowano wniosek o zwoływaniu sesji w ostatni piątek 

miesiąca na godz. 8:30. 

Radny Grzegorz Thiel jako Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował 

o skardze, która wpłynęła do komisji, a wszelkie zapytania celem wypracowania pisma do 

Burmistrza można złożyć z terminie do 3 września br. 

 

 



Ad. 9. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

Mariusz Wdowikowski 

  

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


