
PROTOKÓŁ NR 25/2021 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w budynku 

Urzędu Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu wzięli udział następujący 

członkowie:  

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Joachim Sobek 

3. Róża Zgorzelska 

4. Piotr Samson 

5. Tadeusz Wrona 

6. Tomasz Nosol 

Na siedmiu członków obecnych było sześciu. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• Skarbnik - Alina Janik 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9:00. Przeprowadzone zostało przez 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusza 

Wdowikowskiego, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek 

obrad:  

1) Otwarcie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Informacja nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w gminie 

Głogówek. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Informacja nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w gminie 

Głogówek. 

     Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że otrzymali materiały od dyrektorów 

placówek. Zapytał o pytania i uwagi do informacji. 

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 



Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, informując radnych o autopoprawce do projektu uchwały 

dotyczącej wprowadzenia środków finansowych otrzymanych z Opola na realizację Programu 

LIFE i zmianie związanej z Funduszem Sołeckim Sołectwa Winiary na modernizację drogi 

gminnej. 

Radny Joachim Sobek stwierdził, że sołectwo na zebraniu sołeckim wnioskowało o dodatkowe 

środki na przebudowę chodnika. 

Burmistrz odpowiedział, że takiego wniosku nie otrzymał. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035, 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Mariusz Wdowikowski, gdyż jest inkasentem  

w miejscowości Szonów. 

d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 



e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego  

w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek,  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. 

w Głogówku, należących do Gminy Głogówek. 

Głos zabiera Burmistrz, który po krótce tłumaczy czego dotyczy projekt uchwały. 

Radny Tomasz Nosol zapytał na jakim etapie jest modernizacja oczyszczalni ścieków. 

Burmistrz informuje, że na etapie przygotowywania dokumentacji, ale wszystko idzie  

w dobrym kierunku i na najbliższej komisji można się tam udać.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący komisji poinformował radnych o piśmie przedsiębiorcy jakie wpłynęło do 

Biura Rady o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Wodną w Głogówku. 

Burmistrz wyjaśnia, że to Rada podejmuje decyzję co do strefy płatnego parkowania. 

Informuje, że jednym z problemów na tej drodze to m.in. mała cyrkulacja samochodów i brak 

zdyscyplinowania kierowców. Ponadto koszt parkometru nie zwróci się nawet za kilka lat. 

Następnie poruszono kwestię sprawy nadania imion drzewom znajdujących się przy Zespole 

Szkół w Głogówku na wniosek Starostwa Powiatowego.  

Burmistrz wyjaśnia, że w pewnym sensie nastąpił chaos w proponowanym nazewnictwie 

drzew. Zaproponował, aby rada wystąpiła do Starostwa z propozycją nazwania drzew imionami 

zasłużonych nauczycieli bądź absolwentami tej szkoły.  

Opinia negatywna w kwestii nazewnictwa wskazanego przez Starostwo Powiatowe  

w Prudniku. 



Radny Joachim Sobek zapytał o perspektywy remontu drogi gminnej Tylne Winiary  

w Głogówku i źródła finansowania. 

Burmistrz poinformował, że trudno powiedzieć. W przypadku takiego zakresu remontu  

o jaki zabiegał radny najpierw należy zacząć od dokumentacji, która trwa kilka miesięcy. Droga 

jak każda inna musi ustawić się kolejce inwestycji. Nadzień dzisiejszy trudno udzielić 

odpowiedzi o źródle finansowania. 

Radny Joachim Sobek wskazuje, że można wylać tylko dywanik asfaltowy i nie robić tak 

obszernej modernizacji tej drogi. 

Burmistrz informuje, że wręcz jest konieczność wymiany sieci kanalizacyjnej, rozdziałów 

sanitarnych.  

Radny Tadeusz Wrona pyta: 

• czy gmina będzie występować z pismem do starostwa powiatowego w sprawie drogi  

ul. 3-go Maja w Głogówku, 

• naprawę mostu w Racławicach Śląskich, 

• utwardzenie drogi Racławice – Wierzch,  

Burmistrz odpowiada, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystosować pismo, chodź 

niewiadome jest to co w nim napisać, skoro powiat otrzymał 100 tyś na inwestycje, które 

opiewają prawie na kwotę ok. 7 mln zł. Uznał, że dyskusja teraz jest bezprzedmiotowa. 

Radny Tomasz Nosol poruszył problem mokrych ścian i grzyba w Sali świetlicy wiejskiej  

w Mionowie. Zaproponował zrobienie izolacji. 

Burmistrz odpowiedział, że zbada ten temat. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

Ad. 7.  Zakończenie posiedzenia Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów dziękuje 

wszystkim obecnym za udział i zakańcza posiedzenie.  

Na tym protokół zakończono.  

 

                           Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,  

                                Inwestycji i Remontów  

                  /-/ Mariusz Wdowikowski 

Protokolant  

Aleksandra Makówka  

 


