
PROTOKÓŁ NR 30/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 25 maja 2022 r. 

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

25.05.2022 r. o godz. 13:00 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 

7. Tadeusz Wrona 

Na 7 członków obecnych było 7. 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) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

5) Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

6) Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

7) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

8) Sprawy różne. 

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

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r.   

Burmistrz nadmienił, że miniony rok nie był łatwy i najważniejsze, że w nowy rok gmina 

weszła z wolnymi środkami finansowymi. 



Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Sprawozdanie przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad.5. Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

6za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało 

Wniosek został przyjęty. 

 

Ad. 6. Dyskusja i głosowanie nad raportem o stanie Gminy Głogówek za rok 2021. 

 

Burmistrz nadmienił, że raport został przygotowany przez zespół urzędników i jednostki 

organizacyjne, złożył serdeczne podziękowania dla pracowników za rok pracy i wkład w 

stworzenie w/w raportu. Dodał, że dla niego najważniejszymi wydarzeniami w minionym roku 

to pozyskanie dużych środków finansowych na inwestycje, które się realizują bądź będą 

realizowane. 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi. Uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Raport przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

Skarbnik poinformowała, że gmina jest po drugim przetargu na budowę przedszkola, koszt 

całkowity to 14 100 000 zł a inwestycja będzie realizowana w cyklu trzyletnim. W tym roku 



gminę będzie to kosztować 5 mln. Całkowite zadanie dofinansowane jest w kwocie 6 800 000 

zł., ale środki zewnętrzne przyjadą jako ostatnia transza i gmina musi zaangażować własne 

środki finansowe. W związku z tym, zaproponowała, aby 5 milionowy udział pokryć w kwocie 

4 mln z kredytu a 1 milion z wolnych środków gminy, w związku z tym wprowadzony został  

4 miliony kredyt i wolne środki, także o rok zostaje wydłużona Wieloletnia Prognoza 

Finansowa. W projekcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ujęto kwotę 7 milionów, bo 

3miliony zł. były już budżecie na początku roku. Dodała, że jest jedna uchwała w sprawie 

kredytu i będzie jeden przetarg co pozwoli na uzyskanie korzystniejszych warunków kredytu. 

Radny Tomasz Nosol zapytał czy została wybrana najkorzystniejsza oferta. 

Burmistrz odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty, ale umowa z wykonawcą nie została 

podpisana, bo nie może być podpisana przed głosowaniem projektu uchwały. Dodał, że 

wybrana została najniższa oferta na kwotę 13 900 000 zł, inne opiewały na poziomie  

17 milionów. Wygrała firma z Białej.  Dodał, że w związku z faktem, iż kontrakt jest wieloletni, 

zawiera zapisy o waloryzacji. Podkreślił, że scenariusz alternatywny w tej sytuacji opiera się 

na tych samych pieniądzach, gdyż rozpoczyna się obowiązkiem wykupu obecnego przedszkola 

i pozostałą kwotę należało by przeznaczyć na remont budynku. A ten nie jest dostosowany dla 

osób niepełnosprawnych, nie ma zaplecza parkingowego w tym miejscu, stwarza 

niebezpieczeństwo i cena wykupu jest też nieznana, bo mogłoby dojść np. do licytacji. Dodał, 

że koszt tej inwestycji w przyszłych latach prawdopodobnie uda się pokryć środkami ze 

sprzedaży budynku żłobka, gdyż w nowym przedszkolu mieścić się będzie także żłobek.  

Radny Joachim Sobek zapytał, jak się to ma oferta odrzucona z poprzedniego przetargu to tej 

wyłonionej w drugim. 

Burmistrz wyjaśnił, że oferty w pierwszym przetargu oferta zostały odrzucone z powodu 

formalnych, bo wykonawca wygrał ten przetarg nie spełniał wymogów zawartych w przetargu. 

Natomiast biorąc pod uwagę korzystną ofertę wykonawcy, w kolejnym przetargu obniżono 

wymóg. Wyjaśnił szczegółowo tą kwestię.  

Radny Joachim Sobek zapytał czy budowany budynek przedszkola będzie podpiwniczony. 

Burmistrz odpowiedział, że nie, budynek będzie I - piętrowy ze względu na pojemność działki. 

Opowiedział o wyposażeniu budynku i salach jakie mają się tam powstać. 



Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski zwrócił uwagę na wprowadzeniu kwoty 100 

tys. zł na drogę Malkowice – Twardawa. 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to inwestycja realizowana w porozumieniu z Gminą Walce, która w 

części 7/8 drogi finansuje to zadanie, z kolei po stronie Gminy Głogówek finansowanie 

pozostaje w 1/8 części drogi na kwotę 100 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski zwrócił uwagę ze znów gmina dokłada do 

zakupu samochodu dla OSP Racławice Śląskie. 

Burmistrz odpowiada, że samochód w przetargu został wyceniony na 1 300 000 zł., z czego 

gmina pozyskała na ten cel. 830 tys. zł., przy czym strażacy OSP nazbierali 80 tys. zł. W 

związku z taką kwotą z przetargu istnieją dwie opcje albo zrezygnować z zakupu wozu albo 

wprowadzić dodatkowe pieniądze. Zaznaczył, że strażacy nadal zbierają na zakup samochodu, 

a wprowadzenie dodatkowych środków finansowych ma stanowić pewne zabezpieczenie.  

Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski powiedział, że jako strażak jest za 

wprowadzeniem środków finansowych, ale odnosząc się do Radnego Tadeusza Wrony 

przypomniał mu, że podczas wprowadzania środków finansowych na zakup samochodu dla 

OSP Szonów on głosował przeciw. Następnie zapytał o kwestie dobudowy garażu w remizie 

strażackiej w Szonowie.  

Burmistrz odpowiedział, że pozwolenia na budowę dobudówki gmina nie straci, ale należy 

ostrożnie podejść do tego tematu. 

Radny Tomasz Nosol zapytał jaki most jest remontowany, zawarty w projekcie uchwały. 

Burmistrz odpowiedział, że na terenie gminy jest szereg obiektów mostowych po przeglądach 

i wskazano kilka mostów koniecznych do remontu.  Most, który będzie remontowany to most 

w Racławicach Śląskich w kierunku przejścia granicznego z Czechami, który po pracach 

polnych został trwale uszkodzony.  

Radna Ewelina Barton wróciła uwagę na konieczność remontu mostu w Leśnikach.  

Burmistrz odpowiedział, że jest szereg mostów koniecznych do naprawy i trzeba rozpocząć od 

tych najbardziej zniszczonych, ponadto most w Leśnikach nie prowadzi do żadnych 

zabudowań, jak to ma miejsce w Racławicach Śląskich.  Przeczytał radnym zakres 

planowanych prac,  wykonawcę inwestycji a także wykonaną ekspertyzę  mostu. 



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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2036,  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię wynajmu świetlicy wiejskiej i wykorzystania przez 

sołectwo dochodu z tego tytułu. Zapytał czy nadal jest to aktualne. 

Burmistrz odpowiedział, że tak i wszelkie kwestie są uzgadniane z Referatem Promocji  

i Rozwoju. Dodał, że sołectwa korzystają z tego i doposażają świetlice za środki finansowe  

z tytułu ich wynajmu.  

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę sprzedaży jednej z działek za posesjami w Szonowie 

i chęć jej zakupu przez jednego z mieszkańców. 

Burmistrz poprosił o plan i zapotrzebowanie tych osób w tej kwestii. Nadmienił, że często 

zdarza się tak, iż mieszkańcy wyrażają chęć zakupu, a w przypadku uzyskania przez gminę 

wyceny rzeczoznawcy, wycofują się z zakupu.  



Radna Ewelina Barton wracając do inwestycji budowy przedszkola zwróciła uwagę na kwotę 

oferty z poprzedniego przetargu: 12 900 mln zł, gdzie kwota z obecnego przetargu wynosi o 

milion więcej. 

Burmistrz wyjaśnił, że poprzedni, pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na 

niespełnienie wymagań formalnych przez wykonawcę i gmina nie mogła wziąć pod uwagę 

oferty z tego przetargu.  

Skarbnik gminy dodała, że gdyby gmina nie unieważniła przetargu a odrzuciła najtańszą ofertę, 

o której wspomniała radna, gmina w tym przypadku zmuszona by była do zawarcia umowy z 

kolejnym oferentem, oferującym cenę wyższa niż w obecnym przetargu. 

Radny Tomasz Nosol zapytał, która z miejscowości gminy uzyskała największą liczbę 

szczepień wśród mieszkańców.  

Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej statystyki.  

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 

 


