
PROTOKÓŁ NR 7/2021 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I 

REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 27 października 2021 roku 

 Posiedzenie Komisji wspólnej odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku 

na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Komisji:  

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Ewelina Barton 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Joachim Sobek 

7. Bogusława Poremba 

8. Jan Hojdem 

9. Piotr Samson 

10. Grzegorz Thiel 

11. Fabian Patron 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

• Skarbnik Gminy- Alina Janik 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski. Przewodniczący przywitał zgromadzonych  

i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Wspólnej. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad.  

4) Plan Obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek.  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Wspólnej 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4. Plan Obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek.  



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

w związku z czym Informację przyjęto do wiadomości.  

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

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

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały.  

Skarbnik poinformowała o autopoprawce, która jest w trakcie przygotowania i zostanie 

przedłożona radnym. 

Uwag nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

11za/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 projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

11za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

11za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 



d) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 

lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu „Senior+” w Głogówku;  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

11za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną;  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały.  

Radna Ewelina Barton zapytała, czy zostały przez właścicieli spłacone pozostałe raty  

w Urzędzie Wojewódzkim. 

Burmistrz odpowiedział, że nie, ale warunkiem wykonania tej uchwały jest spłata w/w 

rat przez obecnych jeszcze właścicieli.  

Dalszych uwag nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/2 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie 

podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych  

w obrębie Biedrzychowice.  

Przyjęto do wiadomości. Przewodniczący poinformował, że tematem tym zajmowała się 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Mariusz Wdowikowski przeczytał wniosek Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Głogówku do Przewodniczących Komisji o zaopiniowanie wniosku Związku 

Doradztwa Rolnego w Białej o wyrażenie zgody na odstąpienie od zbycia w formie 

przetargowej nieruchomości.  



Dodał, że jego zdaniem nie widzi zasadności zajmowaniem się tym wnioskiem, dopóki 

nie ma rozstrzygnięcia w sądzie administracyjnym. 

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że wniosek ten powinien być rozpatrzony na 

posiedzeniu komisji i radni powinni się w tym temacie wypowiedzieć. Zawnioskowała  

o odczytanie wniosku Związku Doradztwa Rolnego. 

Przewodniczący Mariusz Wdowikowski wniósł o zajęcie się wnioskiem Związku 

Doradztwa Rolnego po rozstrzygnięciu sądowym. Poddano wniosek pod głosowanie. 

 Wyniki głosowania: 

4za/2 przeciw/5 wstrzymuje się 

Wniosek nie przeszedł. 

Radny Tomasz Nosol zapytał skąd informacja, że spraw jest w sadzie i czy jest jakiś dokument 

na to. 

Radni odpowiedzieli, że była mowa o tym na sesji. Burmistrz dodał, że ponadto na komisji 

Skarg Wniosków i Petycji był poddany pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad 

jednak radni go odrzucili i nie chcieli mieć wglądu do tych dokumentów. 

Radna Róża Zgorzelska powiedziała, że dokumenty były a Przewodniczący Komisji Skarg 

według niej miał obowiązek przedstawić członkom komisji cały komplet dokumentów.  

Wywiązała się dyskusja. 

Radna Bogusława Poremba zapytała, dlaczego na najbliższej sesji ma być głosowanie 

skargi, jeżeli nie ma rozstrzygnięcia w sądzie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Thiel wyjaśnił, że skarga 

została rozpatrzona przez komisję i przekazana Przewodniczącemu Rady Jerzemu Kunertowi, 

który ujął ją w porządku obrad sesji.  

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz, która wyjaśniła, że na posiedzeniu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu 3 radnych uznało skargę jako zasadną,  

2 radnych się wstrzymało i jeden radny był przeciwny zasadności skargi. Następnie komisja ta 

zebrała się w celu wypracowania uzasadnienia. Członkowie komisji w uzasadnieniu powołali 

się na argument 48 ustawy o samorządzie gminnym, który nie dotyczy burmistrza tylko rady 

gminy. Materiały zostały przekazane Przewodniczącemu Rady, który proceduralnie przedłożył 



projekt uchwały do porządku obrad. Dodała, że uchwala jest bez uzasadnienia, gdyż nie zawiera 

podstawowych elementów uzasadnienia.  

 Burmistrz poprosił o niedyskutowanie już na temat skargi, stwierdził, aby radni 

zagłosowali za zasadnością skargi, bo skarga nie ma żadnych konsekwencji dla jego osoby. 

Dodał, że priorytetami dla niego rozwój gminy. Poprosił o zakończenie tego tematu. 

Ad.7. Zakończenie Komisji Wspólnej 

 Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski dziękuje wszystkim za obecność  

i zamyka posiedzenie Komisji Wspólnej.  

 

      Przewodniczący Komisji Wspólnej 

 

       /-/ Mariusz Wdowikowski  

 

 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka 


