
PROTOKÓŁ NR  8 /2021  

WSPÓLNEGO POSIEDZENIA 

z dnia 24 listopada 2021 roku. 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW ORAZ KOMISJI 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

 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. Róża Zgorzelska  

3. Joachim Sobek 

4. Ewelina Barton   

5. Tadeusz Wrona 

6. Piotr Samson 

7. Tomasz Nosol 

8. Grzegorz Thiel 

9. Bogusława Poremba 

10. Jan Hojdem 

 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku – Grażyna Klimko 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przewodniczący przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany 

porządek obrad, który przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Wspólnej.  

2) Informacja PUP o stanie bezrobocia na terenie Gminy Głogówek.  

3) Informacja nt. realizowanych na terenie Gminy Głogówek programów 

energooszczędnych.  



4) Przygotowanie do sezonu zimowego: wykaz sił i środków w kwestii zimowego 

utrzymania dróg.  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6) Sprawy różne.  

7) Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2. Informacja PUP o stanie bezrobocia na terenie Gminy Głogówek.  

 

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku – Grażyna Klimko, która 

przedstawiła najważniejsze kwestie dotyczące poziomy stanu bezrobocia w Gminie Głogówek. 

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

 

Ad. 3. Informacja nt. realizowanych na terenie Gminy Głogówek programów 

energooszczędnych.  

Przewodniczący zapytał o pytania do informacji, w związku z brakiem pytań przyjęto 

informację do wiadomości. 

 

Ad. 4. Przygotowanie do sezonu zimowego: wykaz sił i środków w kwestii zimowego 

utrzymania dróg.  

 

Przewodniczący zapytał o pytania do informacji, w związku z brakiem pytań przyjęto 

informację do wiadomości. 

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Głogówek,  

Randa Róża Zgorzelska wyszła z Sali. Stan radnych 9/11. 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 



Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 

terenie Gminy Głogówek na 2022 rok,  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

d) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2022 dla Gminy Głogówek”, 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek,  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 



Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

f) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

Na salę poproszono Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Grażynę 

Rosę, która odnosząc się do wszystkich projektów uchwał dot. śmieci w porządku obrad 

wyjaśniła, że najważniejszą uchwałą mającą wpływ na pozostałe jest projekt uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt 

ten przewiduje zmianę stawki za pojemnik na odpady oraz wprowadzenie dodatkowego zapisu 

mającego uszczelnić system gospodarki odpadami tj. paragraf 8 uchwały. Zapis dotyczy 

ryczałtowej opłaty za śmieci od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  Wyjaśniła to na 

przykładzie osób zamieszkujących stale za granicą a wypoczywających w niezamieszkanej 

rodzinnej nieruchomości w gminie Głogówek.  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Na salę weszła radna Róża Zgorzelska. Stan radnych 10/11. 

 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

g) w sprawie wyboru metody ustalenia 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,  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

5za/0 przeciw/5 wstrzymały się 



h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat,  

Radna Bogusława Poremba zapytała czy pracownicy Urzędu mają zniżki na zakup karnetów 

parkingowych.  

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie i nie przewiduje się takich ulg. 

Więcej pytań nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

i) 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, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

j) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia punktu skupu trzody chlewnej 

w Biedrzychowicach,  

 

Radna Róża Zgorzelska wyraziła swoje niezadowolenie faktem, że projekt uchwały nadal nie 

jest końcowym efektem sprawy i według niej nic nie wnosi. Dodała, że miała być konkretna 

uchwała w wprawie a nie przyjęcie stanowiska.  

Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest to projekt uchwały intencyjnej o poparciu przez 

Radę prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej w Biedrzychowicach i organ stanowiący 

dostrzega społeczne zapotrzebowanie. Dodała, że projekt uchwały jest efektem rozmów 

burmistrza i części radnych.  



Radny Grzegorz Thiel jako radny będący członkiem rozmów dotyczących punktu skupu 

poinformował, że konieczne jest podjęcie przez Radę uchwały intencyjnej celem podjęcia 

dalszych rozmów i wypracowania rozwiązania tej sprawy. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała termin zakończenia sprawy skupu. 

Radny Tomasz Nosol jako radny będący członkiem rozmów dotyczących punktu skupu 

odpowiedział, że obecnie czekają na opinie prawną dotycząc formy wydzierżawienia 

nieruchomości podmiotowi. 

Radna Róża Zgorzelska zarzuciła zbyt długie przeciąganie sprawy. 

Radny Grzegorz Thiel wtrącił, że grupa radnych pracujących nad tą sprawą w ciągu miesiąca 

zrobili większy postęp w sprawie niż dotychczas zrobiono w ciągu pół roku. 

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

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

k) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku,  

Radny Joachim Sobek powiedział, że nie jest zwolennikiem podnoszenia wysokości diety  

i powinna pozostać na dotychczasowym poziomie. 

Radna Róża Zgorzelska wtrąciła, iż po przemyśleniach także uważa, aby nie podwyższać diety. 

Radna Bogusława Poremba poinformowała, że osobiście jest za podwyżką, gdyż osobiście 

uważa, że jej postawa na to zasługuje ze względu na społeczne zaangażowanie w wioskę i ich 

mieszkańców.  

Radny Grzegorz Thiel dodał, iż Przewodniczący Rady Miejskiej w pełni zasługuje na 

podwyższenie diety ze względu na największe zaangażowanie w pracę Rady. 

Radny Jan Hojdem stwierdził, że dotychczasowa stawka diety obowiązuje już od 8 lat, a na 

przestrzeni tego czasu ceny na rynku uległy zmianie, w związku z czym popiera podwyżkę 

diety. 



Radna Bogusława Poremba dodała, że gdyby zagłosowała przeciw podwyżce to osobiście 

pobierała by najniższa stawkę diety a resztę zwróciłaby na konto gminy. 

Wyniki głosowania: 

7za/1 przeciw/2 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty. 

l) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka. 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/1 przeciw/2 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty. 

m) w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego 

o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE”,  

Przewodniczący poinformował, że na przedstawiciela zaproponowano Naczelnika Wydziału 

Ekonomicznego, Oświaty i Zdrowia, następnie zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

Radny pełniący funkcje sołtysa nie brał udziału w głosowaniu. 

n) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Głogówek  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 



o) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, 

 Zastępca Burmistrza Anna Barysz wyjaśniła zmiany zawarte w treści uchwały, poinformowała 

także, że skutek finansowy dla gminy to 24 tysiące zł w skali roku.  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

9 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

W głosowaniu nie brał udziału Radny Mariusz Wdowikowski pełniący równocześnie 

funkcję sołtysa.  

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 5. Sprawy różne. 

Salę opuściło 3 radnych. Stan radnych 7/11. 

Radny Tadeusz Wrona zwracając się do Zastępcy Burmistrza Anny Barysz zapytał o termin 

zwrotu kluczu z budynku PKP w Racławicach Śląskich w związku z planowanymi 

odwiedzinami grup szkolnych nazajutrz. 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że przyjazdy grup szkolnych nie są zgłaszane do Urzędu 

Miejskiego i uzgadniane z pracownikami magistratu. Wspomniała o przyjeździe grupy dzieci 

przed kilkoma dniami, która kilka godzin czekała w nieogrzewanych pomieszczeniach na 

autobus powrotny. Dodała, że grupy, które nazajutrz miały przyjechać są odwołane, a wójtowie 

gmin kontaktowali się z tut. urzędem z zapytaniem o warunku na dworcu PKP. Nawiązując do 

kluczy z budynku poinformowała, że sprawa toczy się pomiędzy gminą Głogówek a prezesem 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które na bieżąco jest informowany. Nadmieniła o złym 

potraktowaniu pracownika urzędu przez prezesa stowarzyszenia w przeddzień komisji.  

Wywiązała się burzliwa dyskusja pomiędzy Zastępcą Burmistrza Radnym a Tadeuszem Wroną. 

Przewodniczący Komisji upomniał radnego Tadeusza Wronę. 

Radna Róża Zgorzelska wspomniała o deklaracji na poprzedniej sesji, iż do tematu skargi na 

burmistrza powrócą radni w ciągu miesiąca, który minął. 



Zastępca Burmistrz poinformowała, że nie ma w dalszym ciągu rozstrzygnięcia spawy w WSA 

w Opolu, a radni zdecydowali o rozstrzygnięciu skargi przed Radę Miejską w Głogówku po 

uzyskaniu wyroku sądu. 

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że nikt takiego czegoś nie ustalał, a skarga rozpatrywana 

była na komisji. 

Pracownik Biura Rady wyjaśnił, że do biura wpłynął wniosek Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi i podjęcie na następnej sesji uchwały intencyjnej w sprawie punktu skupu  

w Biedrzychowicach. Projekt takiej uchwały znajduje się z porządku obrad sesji listopadowej. 

Ad.6. Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski dziękuje wszystkim za obecność  

i zamyka posiedzenie Komisji Wspólnej.  

 

Przewodniczący Komisji Wspólnej 

/-/ Mariusz Wdowikowski 

 

 

 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka 


