
PROTOKÓŁ NR 10/2022 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI  

I REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, KOMISJI ROLNICTWA  

I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 26 września 2022 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku dnia 26 września 2022 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 15:30.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Tomasz Nosol 

2. Róża Zgorzelska 

3. Mariusz Wdowikowski 

4. Jan Hojdem 

5. Bogusława Poremba 

6. Ewelina Barton 

7. Piotr Samson 

8. Fabian Patron 

9. Józef Kowaś 

10. Bernard Dembczak 

11. Marcin Kus 

12. Joachim Sobek 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Sekretarz – Karolina Fiutka 

• Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z.o.o. – Jarosław Świderski 

• Naczelnik Wydziału EOZ- Jacek Nalepa 

• Zastępca Naczelnika EOZ- Lilianna Poremba 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku – Jerzy Kunert 

Ponadto na Sali znajdowali się zaproszeni na komisję dyrektorzy placówek oświatowych 

Gminy Głogówek. 

Na 14 członków Komisji obecnych było 12. Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, 

który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1) Otwarcie Komisji Wspólnej. 



2) Ustalenie porządku obrad 

3) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2022 r. 

4) Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

5) Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, 

kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

6) Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

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

2022-2037;  

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek 

na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,  

d)  zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w 

zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom 

wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2022 roku.  

7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

12 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2021 r. 

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

przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

12 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 



Burmistrz Piotr Bujak poinformował, że na nadchodzącej sesji pomimo zaproszenia nie będzie 

obecnego Starosty ani Wicestarosty, natomiast Starostwo Powiatowe będzie reprezentowane 

przez Naczelnika Wydziału Drogownictwa. 

Dodał, że w dalszym ciągu zwraca się do radnych o składanie wniosków i zastrzeżeń 

dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy, które zostaną przekazane do starostwa. 

Nadmienił, że na LX Sesję zostali zaproszenie Radni Powiatowi Gminy Głogówek a także 

sołtysi.  

Przewodniczący Mariusz Wdowikowski wspomniał o połataniu dziur w drodze powiatowej  

w Szonowie, które w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. 

Radny Tomasz Nosol poinformował o złym stanie technicznym lustra drogowego  

w Golczowicach. 

Burmistrz zachęcił do zbiorczego podejścia do tematu i przekazania zastrzeżeń do Biura Rady 

celem sporządzenia jednego wspólnego pisma.   

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

przyjęto informacje do wiadomości.  

 

Ad.5. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022, 

kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że informacje poszczególnych dyrektorów placówek 

Radni otrzymali na skrzynki mailowe. Następnie zapytał czy ktoś z obecnych dyrektorów 

chciałby zabrać głos. Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż na jednych z poprzednich sesji wspomniał o rządowym 

programie budowy hal sportowych przy szkołach, zwrócił uwagę, iż Szkoła w Szonowie nie 

posiada sali gimnastycznej i warto by było skorzystać z programu.  

Burmistrz odnosząc się do potrzeb inwestycyjnych podzielił się dobrą informacją, iż na 

najbliższej sesji, jeżeli Radni zagłosują, przekazane zostanie 500 tys. zł na modernizacje dachu 

w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Sobieskiego w Głogówku. Zwrócił uwagę, że stan dachu 

jest fatalny i nie wytrzyma najbliższej zimy.  

Odnosząc się do materii oświatowej zauważył, że są ponoszone ogromne nakłady finansowe, 

chociażby budowa nowego przedszkola. Na chwile obecną kolosalne koszty bieżące 

funkcjonowania nie tylko oświaty, ale wszystkich budynków gminnych niwelują plany 

inwestycyjne, sam koszt opału to zwiększenie środków na sesji o pół miliona zł- zaznaczył, że 

dotyczy to kosztu zakupu opału do końca roku. Nadmienił, że gmina kupuje węgiel po takiej 

samej cenie jak osoby prywatne, i gmina nie jest w stanie realizować wszystkich potrzeb 

bieżących.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy zapas węgla jest wystarczający. 



Burmistrz odpowiedział, że nie ma żadnego zapasu opału. Odnosząc się do różnych zapytań 

mieszkańców dotyczących nauczania zdalnego w szkołach, odpowiedział, że jest ono niewykluczone  

w przypadku, gdyby gmina nie zdobyła opału.  

Radny Marcin Kus zapytał jakie jest zapotrzebowanie na opał do końca roku w placówkach 

oświatowych gminy. 

Burmistrz odpowiedział, że stosowna informacja zostanie przygotowana i przesłana radnym przed sesją.  

Radny Joachim Sobek zapytał czy co roku placówki oświatowe zakupują węgiel krótko przed okresem 

grzewczym. 

Naczelnik Wydziału EOZ Jacek Nalepa poinformował, że w lipcu i w sierpniu sytuacja finansowa 

placówek nie pozwalała na zakup węgla. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szonowie poinformowała, że rodzice dzieci uczęszczających do 

przedszkola zwrócili się z prośba o montaż ogrodzenia przy placu zabaw w Szonowie, zwróciła także 

uwagę na brak urządzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci poniżej 3-go roku życia.  

Burmistrz zapytał, kiedy taki problem się pojawił i od kiedy nie ma ogrodzenia. 

Dyrektor odparła, że nigdy nie było na placu ogrodzenia.  

Burmistrz odpowiedział, że pierwszeństwo mają inwestycje mające pozwolenie na budowę takie jak np. 

dach szkoły w Racławicach Śląskich.  

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi do informacji, uwag nie zgłoszono, w związku  

z czym przyjęto informacje do wiadomości.  

Następnie przewodniczący podziękował dyrektorom placówek oświatowych za obecności  

i ogłosił 10 min przerwy. Dyrektorzy placówek oświatowych opuścili sale obrad. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który wyjaśnił najważniejsze inwestycje i zmiany ujęte w 

projekcie budżetu, m.in. o wymianie opraw świetlnych na ledowe oraz montażu dodatkowych 

lamp na ul. Jana Pawła II w Głogówku. Spowodowane jest to dodatkowymi środkami 

finansowym na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 

jednakże 15 % kwoty musi zostać przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej. 

Następnie poinformował o wzroście bieżącej działalności Zakładu Komunalnego Głogówek 

Sp. Zo.o. szczególnie zaznaczył, że wzrost cen energii elektrycznej bezpośrednio przedłoży się 

na wzrost kosztów produkcji wody. Dodał, że Ministerstwo zakazało jakichkolwiek ruchów na 

cenie wody. W związku z tym rekomenduje się dołożenie 250 tys. zł tytułem dopłaty do 1 m 

sześciennego wody dla każdego mieszkańca gminy, co oznacza, że Gmina dopłaci 1,18 zł. do 

1 m. sześciennego.  



Głos zabrał Prezes Jarosław Świderski, który wyjaśnił, że głównym czynnikiem jest wzrost cen 

energii elektrycznej. Poinformował ze w momencie składania wniosku taryfowego dwa lata 

temu stawka za 1 kWh wynosiła 0,26 zł, obecnie jest to 0,47 zł. za kWh, od 1 stycznia 2023 r. 

będzie to 1,17 zł. jest to wzrost o ok. dwudziestu kilku procent na 1 metrze sześciennym.  

Następnie zabrała głos skarbnik gminy i przedstawiła najistotniejsze zmiany w projekcie 

budżetu.  

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/2 wstrzymuje się 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037;  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/2 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 

2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji,  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

12za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2022 roku.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

 



Wyniki głosowania: 

12za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

Ad. 7. Sprawy różne 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który poruszył: 

- kwestię obowiązku ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu 

terytorialnego i ewentualnych rozwiązań jakie w tej sprawie gmina będzie musiała podjąć,  

w tej sprawie złożył postulat o nieotwieraniu lodowiska na tegoroczny sezon zimowy. Zapytał, 

czy jest głos sprzeciwu. Sprzeciwu nie zgłoszono. 

Sale opuściła Radna Ewelina Barton. Stan radnych 11/11. 

Radna Bogusława Poremba zapytała kto płaci za energię oświetlenia cmentarza i czy 

oświetlenie go w nocy jest konieczne.   

Burmistrz odpowiedział, że oświetlenie cmentarza i kościołów podpięte jest w dużej mierze do 

oświetlenia ulicznego, dodał, że będą rozmowy w tej sprawie o skróceniu czasu oświetlanie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zwrócił uwagę, aby skrócić także czas 

oświetlenia boisk sportowych, w tym orlików. 

Burmistrz odpowiedział, że boiska udostępniane są odpłatnie i jest duże zapotrzebowanie na 

nie. Dodał także, że złożony jest wniosek o wymianę oświetlenia na orliku przy ul. Sobieskiego 

na energooszczędne.  

Następnie poruszył temat modernizacji stadionu miejskiego. Wspomniał o odbytych się 

przetargach i zakresach prac remontowych jakie były ujęte w przetargach. Przedstawił obecną 

sytuację dotyczącą kosztów realizacji tego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę obecną sytuację 

makroekonomiczną na rynku.  Poinformował, że zakres ujęty we wniosku w 2020 r., 

dofinasowanie opiewało na 4 995 000,00 zł i 555 000 z budżetu gminy co miało dawać 

5 550 000 zł. Przed trzecim przetargiem zmniejszono zakres prac jakie miały by być wykonane 

na stadionie i w przetargu oferta na to zadanie wyniosła 8 700 000 zł., w budżecie gminy w tej 

sytuacji brakuje 3 700 mln. przy dzisiejszych stawkach zaciągniecie kredytu na taka kwotę 

kosztowałoby 2 mln zł. czyli gmina musiałaby ponieść koszt własny ok 5 mln. 

Zaproponował, że gmina w rozmowach ze sportowcami zobowiąże się do wykonania 

kompletnej dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę i do złożenia wniosku  

o dofinansowanie, gdzie będzie to możliwe do zaktualizowanej kwoty albo do zrobienia 

inwestycji w mniejszych etapach lub mniejszym zakresie. Dodał, że społeczność uczestnicząca 

w zebraniach wiejskich jest zgodna w tym, aby wstrzymać się z budowa stadionu, a w czasach, 

gdzie trzeba szukać oszczędności na oświetleniu. 

Radny Tomasz Nosol nadmienił, że uważa, aby te 5 mln spożytkować na mniejsze inwestycje 

np. w szkołach. 

Burmistrz dodał, że w przyszłym roku wokół stadionu będą remontowane drogi – ul. Polna,  

a także dofinansowano niedawno z budżetu gminy nawodnienie boiska, modernizację świetlicy 

na stadionie.  



Radny Marcin Kus nadmienił, że wygląd estetyczny stadionu polepszyła by wymiana piłko 

chwytów. 

Burmistrz wskazał, że z tym lepiej poczekać do momentu stworzenia kompleksowego projektu, 

jednakże sama wymiana piłko chwytów już przedłuża ważność projektu. 

Reasumując kwestię stadionu zapytał, czy jest jakiś jednoznaczny głos sprzeciwu co do 

zaproponowanego rozwiązania.  

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

Burmistrz podziękował radnym za konstruktywne podejście do tematu, bo czasy tego 

wymagają. Następnie poruszył kwestię zakupu samochodu specjalnego dla OSP Racławice 

Śląskie, nadmienił, że wykonawca poinformował gminę, że nie jest w stanie do końca listopada 

br. dostarczyć podwozia samochodu oraz elementów jego wyposażenia zgodnie z umowa. 

Zasygnalizował, że gmina będzie skupiać się w chwili obecnej na możliwości przesunięcia na 

przyszły rok promes otrzymanych na ten samochód. 

Radny Joachim Sobek zapytał, czy mieszkańcy mają możliwość posadzenia we własnym 

zakresie drzewa na mieniu gminnym dokładnie między latarniami wzdłuż drogi. 

Burmistrz odpowiedział, że nie odpowie na to pytanie w chwili obecnej, grupa 

zainteresowanych mieszkańców powinna złożyć wniosek, pismo w tej sprawie i zostanie to 

przeanalizowane. 

Następnie radny Joachim Sobek zapytał o kwestie działek na ul. Konopnickiej w Głogówku  

i postęp w sprawie.  

Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej działki są ujęte w wykazie nieruchomości 

przeznaczone do sprzedaży i będą one w tym roku sprzedane. 

 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

Mariusz Wdowikowski 

  

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


