
PROTOKÓŁ NR 6/2021 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I 

REMONTÓW ORAZ 

I KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku dnia 29 września 2021 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Marcin Kus 

2. Tomasz Nosol 

3. Róża Zgorzelska 

4. Mariusz Wdowikowski 

5. Joachim Sobek 

6. Jan Hojdem 

7. Ewelina Barton 

8. Piotr Samson 

9. Bogusława Poremba 

10. Grzegorz Thiel 

11. Tadeusz Wrona 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska – Karolina Fiutka 

 

               Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Spraw 

Społecznych Piotr Samson, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany 

porządek obrad:  

1) Otwarcie Komisji Wspólnej. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad.  

4) Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2021 r.  

5) Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych.  

6) Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska.  



7) Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2021-2035,  

c. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

d. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku -

uchwała wycofana 

e. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy 

przysiółka Zwiastowice, 

f. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Głogówek. 

8) Sprawy różne. 

9) Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przeszedł jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2021 r.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przeszedł jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym informacje przyjęto do wiadomości. 

 

 



Ad. 6. Informacja nt. działań w zakresie ochrony środowiska.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym informacje przyjęto do wiadomości. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

  Głos zabrała Skarbnik Gminy Alina Janik, która poinformowała o zmianach w projekcie 

uchwały, głównie z wydatkach bieżących związanych ze wzrostem cen energii o 40 %, 

poinformowała także o autopoprawce. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2021-2035,  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku  

z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

Głos zabrał burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który wyjaśnił, że jednostki, które zostały 

zgłoszone do tego tytułu w ubiegłym roku obchodziły okrągłe jubileusze i stanowi to poniekąd 

formę podziękowania. Dodał, że w przypadku następnych jubileuszy jednostek będzie zwracał 

się do rady o nadanie tytułów „Zasłużony dla Gminy Głogówek”. 

 

Wyniki głosowania: 



11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku -uchwała 

wycofana 

 

e) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek. 

 

Radna Ewelina Barton zapytała o zasady najmu lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2   

oraz o kwestie dochodu jaki brany jest pod uwagę w związku z tym, że w projekcie uchwały 

mowa jest o dochodzie z emerytury. 

 

Naczelnik Karolina Fiutka wyjaśnia, że jest zasada, że każdy lokal może zostać wystawiony do 

przetargu, bez względu na jego powierzchnię. W przypadku dochodu jego podstawą jest 

ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny kwota najniższej emerytury. 

 

Wyniki głosowania: 

11 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

Ad.8. Sprawy różne. 

Skarbnik Gminy Alina Janik poinformowała o autopoprawce, która zostanie złożona na 

najbliższej sesji. 



Radny Mariusz Wdowikowski zaprosił na przywitanie nowego samochodu strażackiego który 

przyjedzie już do jednostki OSP Szonów. 

Radny Jan Hojdem poprosił o zainterweniowanie do właściciela nieruchomości na  

ul. Kościelnej w Mochowie o uporządkowanie terenu.  

Burmistrz odpowiedział, że w ten sprawie wpłynęło pismo sołtysa i sprawa jest rozeznawana, 

jednak z mocy urzędu nie da się za wiele zrobić.  

 Radny poprosił także o wykoszenie terenu przy starej szkole w Mochowie. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, czy podjęto już decyzję w sprawie rozebrania chodnika  

w kierunku Ośrodka Zdrowia w Biedrzychowicach. 

Burmistrz odpowiedział, że nie podjęto jeszcze decyzji, gdyż temat jest rozeznawany, a 

wszelkie prace na pewno nie będą w tym roku to realizowane w związku z brakiem środków.  

 

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Społecznej  

Piotr Samson 

  

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


