
PROTOKÓŁ NR 27/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

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

27.02.2022 r. 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. Tomasz Nosol 

6. Ewelina Barton 

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

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

• Skarbnik - Alina Janik 

• Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – Irena Sołtysek 

• Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska – Karolina 

Fiutka 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13:00. 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. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem 

Mieszkaniowym z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

6) Sprawy różne. 

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

 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem 

Mieszkaniowym z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

 



     Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że otrzymali materiały na maila. Ponadto 

Naczelnik Wydziału Karolina Fiutka przedstawiła najistotniejsze kwestie dot. informacji  

Radny Piotr Samson, że zadłużenie się zmniejszyło. 

Naczelnik Wydziału wyjaśnia, że jest to spowodowane m.in. ściąganiem zadłużenia przez 

komorników. Burmistrz wtrącił także, że inny wymiar zadłużenia wynika z przedawnienia 

należności i de facto mamy do czynienia z przedawnieniem zadłużenia a nie jego 

zmniejszeniem.  

Uzupełniając poinformował, że Radni podjęli uchwałę pozwalającą na umorzenie połowy 

zadłużenia w przypadku spłaty drugiej połowy, jednak nie ma zainteresowania ze strony 

mieszkańców takim rozwiązaniem. Dodał, że rok 2022 jest rokiem, w którym następuje 

wzrost nakładów na remonty mieszkań tj. powyżej 250 tyś. zł. Sukcesem z kolei jest 

wyłączenie i wyremontowanie jednego z mieszkań z przydziału mieszkaniowego i utworzenie 

mieszkania interwencyjnego na wypadek np. klęski żywiołowej bądź innej kryzysowej 

sytuacji. 

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał o wizję wymiany pieca w byłym Domu Nauczyciela  

w Szonowie. 

Naczelnik Karolina Fiutka odpowiedziała, że są takie plany i gmina stara się także o 

dofinansowanie tego zadania.  

Radny Tomasz Nosol zapytał o kwestię dewastacji mieszkań komunalnych. 

Naczelnik Wydziału odpowiedziała, że dewastacje mieszkań nadal są i jest to niestety 

nieuniknione. 

Burmistrz dodał, że ustawodawstwo covidowe od 2020 roku zablokowało procesy eksmisyjne 

i prawo nie pozwala dokonywać eksmisji. 

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

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła najistotniejsze kwestie dotyczące autopoprawki do projektu 

budżetu. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036,  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 

 

Burmistrz wyjaśnił genezę projektu uchwał c) oraz d).  

Wyjaśnił, że przedmiot projektu uchwały d) dotyczy inwestycji – kanalizacji w Kierpniu, 

gdzie Gmina Głogówek na skutek realizacji tej inwestycji zobowiązana jest do odtworzenia 

nawierzchni dróg asfaltowych po jej zakończeniu. Dodał, że obowiązek na gminie ciąży dwa 

lata po zakończeniu tej inwestycji.  

Natomiast projekt uchwały c) jest konsekwencją rozmów z powiatem o ZOL-u i wyrazem 

dobrej woli i współpracy ze strony gminy Głogówek. Dodał, że PCM znalazł się w trudnej 

sytuacji finansowej m.in. ze względu na niedawny wypadek karetki ratunkowej a w montażu 

finansowym na przeniesienie poradni, o której mowa w uchwale partycypować będą też inne 

gminy.  

Nadmienił, że po rozmowach dotyczących ZOLU podczas sesji w Urzędzie Miejskim w 

Głogówku Starostowie zdecydowali się na wizytację w budynku ZOLU, po czym podjęto 

decyzję o złożeniu wniosku o kompleksową modernizację tego budynku w ramach programu 

„Polski ład”. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu, 



 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy 

Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”, 

 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały idąc naprzeciw mieszkańcom gminy wydłuża termin 

na złożenie wniosku o zapomogę z miesiąca do dwóch miesięcy. 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogówku, 

 

Skarga została rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

g) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i 

nadania jednostce statutu, 

 

Dyrektor MGOK przedstawiła przyczynę zmiany nazwy a także istne kwestię dot. statutu 

jednostki. 

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

przystąpiono do głosowania.  



 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

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

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych 

z terenu gminy Głogówek, 

 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały to efekt konsensusu pomiędzy gminami w powiecie 

Prudnickim i stawka ekwiwalentu jest ujednolicona na terenie całego powiatu. Jest to kolejna 

podwyżka o 1 zł w przypadku działań ratowniczych i zmniejszenie o 1 zł w przypadku 

szkoleń i ćwiczeń.  

Przewodniczący Komisji zapytał o kwestię dodatku do emerytury dla byłych strażaków. 

Burmistrz odpowiedział, że wnioski wpływają do tut. urzędu, a dodatkiem tym zajmuje się 

Wydział Urzędu Stanu Cywilnego. 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

4za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

Radny będący strażakiem ochotnikiem nie bierze udziału w głosowaniu. 

 

i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na lata 2022-

2025, 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 



j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części i miasta Głogówek, 

 

Burmistrz wyjaśnia najistotniejsze kwestie projektu uchwały. 

Radny Joachim Sobek zapytał czy wnioski które wpłynęły do wydziały IZP do planu 

zagospodarowania przestrzennego są respektowane. 

Burmistrz odpowiedział, że wszystkie wnioski zostały przekazane urbanistom i są 

weryfikowane. Wnioski formalnie i logicznie uzasadnianie będą uwzględniane.  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, 

Wielkie Oracze) wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, 

woj. Opolskie,  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na ambitny wykaz planowanych imprez w roku 2021 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.  

Dyrektor MGOK Irena Sołtysek, poinformowała, że są to imprezy zaplanowane na najbliższe 

miesiące, ale również w ciągu roku program będzie się poszerzał.  



Burmistrz poinformował radnych, iż odpowiadając na wnioski radnych gmina będzie składać 

aplikację do nowego rozdania „Polskiego Ładu”, gdzie można pozyskać duże środki 

finansowe. W projektach znajdzie się remont takich ulic jak Winiary, Polna, Tylne Winiary, 

kanalizacja w Starych Kotkowicach i skanalizowanie obszarów gminy, w której jej nie ma. 

Następnie poruszył kwestię zamiarów wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie boiska 

wielofunkcyjnego przy szkole w Racławicach Śląskich. Podkreślił, że są to projekty i nie 

wiadomo, czy których z nich będzie rozpatrzony pozytywnie. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała jaka jest możliwość złożenia wniosku na remont drogi Kąt w 

Biedrzychowicach, ze względu na jej zły stan. 

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku Biedrzychowic w tym roku zgłoszono inne 

priorytety, m.in. 30 tys. zł. została przeznaczono na sesji do Szkoły w Biedrzychowicach. 

Dodał, że niekiedy należy dokonać pewnych wyborów, jednak nie znaczy to, że ulica Kąt nie 

jest ważna. Natomiast nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remont tej 

ulicy. Dodał, że w przypadku montażu finansowego gminy i Funduszu Sołeckiego 

Biedrzychowic na tą ulicę, być może wspólnymi siłami zamknięto by ten temat.  

Radny Tomasz Nosol zapytał o kwestię zmniejszonej subwencji na nauczanie języka 

niemieckiego, dokładnie jej kwoty. 

Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota ok. 400 tys. zł. 

Burmistrz dodał, że sytuacja oświaty jest zła, ale złożył zapewnienie, że nie zostanie 

zwolniony żaden nauczyciel. Dodał, że ubytek w budżecie gminy z tytułu zmniejszonej 

subwencji jest duży. 

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  

 


