
PROTOKÓŁ NR 26/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

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

27.02.2022 r. zdalnie za pomocą platformy ZOOM. 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 sześciu. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13:00. W związku z awaria techniczną 

głosu przeprowadzone zostało przez Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów Piotra Samsona, 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 zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii.   

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 zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii.   

 

Wiceprzewodniczący Komisji. 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 2022, 



Burmistrz zreferował najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie budżetu.  

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

6za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036,  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku, 

Burmistrz poinformował, że projekty uchwał dot. pomników przyrody wracają na obrady po 

przeprowadzonych konsultacjach społecznych, wspomniał o przeprowadzonych pracach 

pielęgnacyjnych na Alei Lipowej i planowanej wymianie oświetlenia. 

W przypadku kolejnej uchwały wnioskodawcą jest starostwo a nazwy są powszechnie 

akceptowalne i nawiązują do postaci związanych ze szkołą. Również w parku przy szkole są 

prowadzone prace. 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

d) w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w 

Głogówku, 



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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" 

w Głogówku, 

 

Burmistrz poinformował, że przedłożony projekt jest poprawiony, ponieważ poprzedni wrócił 

z Nadzoru Wojewody i konieczne jest naniesienie poprawek. Dodał, że kwoty posiłków są 

nieznacznie podniesione i związane jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania placówki, 

kwestia odpłatności została przedyskutowana z podopiecznymi, ponadto gmina w dalszym 

ciągu pokrywa część kosztów za posiłek.  

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

f) w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia 

wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty. 

 



g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych 

zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych w obrębie 

Biedrzychowice, 

Skarga rozpatrywana na Komisji Skarg, Wniosków i petycji. 

h) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”,  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach, 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

j) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu 

na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład. 

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

przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.  

 

 



Ad. 6. Sprawy różne. 

Radny Joachim Sobek zapytał o możliwość  

Burmistrz Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. przeszedł na odczyty zdalne, dodał, że 

zweryfikuje tą sytuację u Prezesa. 

Radna Bogusława Poremba poprosiła o podejście do tematu w sposób indywidualny, dodała, 

że w przypadku Racławic Śląskich mieszkańcy są zadowolenie z miesięcznych odczytów.  

Burmistrz poinformował, że temat należy przedyskutować i zaprosić Prezesa ZKG Głogówek 

Sp. z. o.o. na posiedzenie komisji. 

 

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

 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów dziękuje 

wszystkim obecnym za udział i zakańcza posiedzenie.  

Na tym protokół zakończono.  

 

                           Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,  

                                Inwestycji i Remontów  

                        /-/ Piotr Samson 

Protokolant  

Monika Domaradzka  

 


