
PROTOKÓŁ NR 29/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

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

27.04.2022 r. o godz. 08:30 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 7 członków obecnych było 6. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

• Skarbnik - Alina Janik 

Posiedzenie Komisji 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) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

5) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

7) Sprawy różne. 

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

 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na sesję zaproszeni zostali Komendant Powiatowy 

PSP w Prudniku oraz Komendant Komisariatu Policji w Głogówku. 

Radny Tomasz Nosol zapytał o kwestię monitoringu w Gminie Głogówek. 



Burmistrz odpowiedział, że corocznie jest kilkadziesiąt wystąpień z Komisariatu Policji  

w Głogówku o nagrania z zapisu kamer. Kamerami objęte jest otoczenie hali sportowej, rynek 

i rondo z czterech stron oraz nowy plac zabaw przy ul. Spółdzielczej i Centrum Kultury. 

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

Ad.5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Burmistrz poinformował, że prócz tryby konkursowego jest także bieżące wspieranie 

organizacji pozarządowych.  

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

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy referując najistotniejsze kwestie dot. budżetu gminy tj. 

wprowadzenia dochodów od Wojewody w ramach pomocy uchodźcom oraz zadań  

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w związku z podpisaną umową. 

Poinformowała także o nowym upoważnieniu dla Burmistrza do wprowadzania do budżetu 

dochodów dedykowanych pomocy uchodźcom. Ponadto zostanie przedstawiona 

autopoprawka dotycząca wprowadzenia dotacji powiatu partycypującego w wydatkach 

związanych z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką, wprowadzone zostają 4 tys. od Wojewody 

na dożywianie dzieci Ukraińskich w szkołach, oraz asekuracyjnie wprowadzone zostaną 

środki na zakup samochodu dla OSP Racławice Śląskie.   

Burmistrz Piotr Bujak wspomniał o problemach i wysokich cenach na rynku 

motoryzacyjnym, ale także drogowym i budowlanym. 

Radna Ewelina Barton zapytała jakiej miejscowości dotyczy wprowadzone zadanie pn. 

„Utworzenie placu zabaw z wyposażeniem”. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że chodzi o Wierzch. Burmistrz dodał, że jest to inwestycja 

połączona z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2036,  



Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 

 

Burmistrz wyjaśnił, ze jest to program teleopieki dla seniorów polegający na zakupie opasek 

jako urządzenie służące raportowaniu stanu zdrowia. Jest to w dużej części sfinansowane ze 

środków zewnętrznych i odbędzie się rekrutacja do programu. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 

 

Burmistrz poinformował, ze jest to obszerny dokument i odpowie na wszelkie pytania. 

Nadmienił także, że będzie powołany Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

Burmistrz poinformował o zbliżających się wydarzeniach takich jak Dni Głogówka, Dzień 

Strażaka. Zaprosił radnych do wzięcia w nich udziału.  

Radny Tomasz Nosol zapytał o miejsce tegorocznych zawodów strażackich oraz dożynek 

gminnych. 

Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie w Zwiastowicach, ale jest to kwestia jeszcze do 

potwierdzenia, natomiast zawody CTIF odbędą się w Mochowie. Z kolei miejsce dożynek nie 

jest jeszcze ustalone, ale na pewno się odbędą. 

Ad. 8. 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 

 


