
PROTOKÓŁ NR 13/2022 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI  

I REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

ORAZ KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

z dnia 19 grudnia 2022 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w 

Głogówku dnia 19 grudnia 2022 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Róża Zgorzelska 

5. Mariusz Wdowikowski 

6. Grzegorz Thiel 

7. Joachim Sobek 

8. Piotr Samson 

9. Bogusława Poremba 

10. Jan Hojdem 

11. Bernard Dembczak 

12. Ewelina Barton 

13. Grzegorz Han 

 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Sekretarz – Karolina Fiutka 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku - Jerzy Kunert 

 

Na 14 członków Komisji obecnych było 13. 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) Uchwalenie budżetu gminy Głogówek na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Głogówek: 

 



a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2023 rok, 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2023 – 2037. 

4) Zaopiniowanie materiałów na sesjęc : 

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 współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 

2023 roku 

d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

e) 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, 

f) w sprawie rozpatrzenia petycji. 

5) Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2023 rok oraz planów pracy 

Komisji stałych Rady: 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2023 rok, 

b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Głogówku na 2023 r., 

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Głogówku na 2023 r. 

6) Sprawy różne. 

7) Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad. 3. a) Uchwalenie budżetu gminy Głogówek na rok 2023  

Burmistrz Piotr Bujak wyjaśnił, że jest to projekt budżetu, który uwzględnia 

dofinansowania zewnętrzne, dla których podpisane zostały już odpowiednia dokumenty 

finansowe. Ponadto zaznaczył, że pomimo obecnych podwyżek z jakimi wszyscy się borykamy 

nie zaplanowano żadnych drastycznych cięć środków. Budżet na rok 2023 został zaplanowany 

w kwocie porównywalnej do roku poprzedniego, jednak w związku z obecnymi wzrostami cen 

nominalnie wartość finansowania jest niższa, dlatego będzie on modyfikowany na bieżąco. 

Dodał również, że trwają ciągle prace nad zamknięciem budżetu gminy na rok 2022, w celu 

maksymalnie możliwego odciążenia budżetu gminy na rok 2023 przy pomocy środków, które 

pozostały w bieżącym roku. Zapewnił także, że obecnie nie podjęto żadnych prac nad 

podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Na koniec poinformował, że 

budżet został pozytywnie i bez zastrzeżeń zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zapytał, czy w budżecie zostały ujęte 

dopłaty do cen wody. 

Burmistrz Piotr Bujak uzasadnił, że dopłaty do cen wody nie zostały ujęte w projekcie 

budżetu, ponieważ nie została jeszcze podjęta uchwała. Nie oznacza to jednak wzrostu cen 

wody, obecnie taryfa pozostaje bez zmian. W roku 2023 kończy się jednak formalny okres 

taryfikacji cen wody, dlatego w przyszłości możliwy jest ich wzrost.   

Skarbnik Gminy Alina Janik zaznaczyła, iż Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza 

projekt budżetu pod kątem merytorycznym to znaczy czy jest on sporządzony zgodnie  

z przepisami prawa, nie ocenia natomiast czy jest on racjonalny. Najważniejszym aspektem 

podczas prac nad projektem budżetu było uwzględnienie aktualnej sytuacji gospodarczej  

w kraju, dlatego zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej liczyło się racjonalne 

podejście do dysponowania budżetem. Wspomniała także, że trzymane dotacje z budżetu 

państwa zostały mocno okrojone i nie uwzględniono w nich wskaźnika inflacji. Przekazała 

także Radnym informację, że do projektu budżetu przygotowana zostanie autopoprawka  

w związku z opóźnieniami ze strony wykonawcy zajmującego się budową przedszkola przy  

ul. Pasternik, dlatego część wydatków zostanie przeniesiona na rok 2023. Ponadto jeszcze raz 

zaznaczyła, że przy pracy nad budżetem ważne jest aby wydatki bieżące w jak najmniejszym 

stopniu przekroczyły wartość dochodów bieżących i w bieżącym roku wartość ta została 

przekroczona jedynie o milion złotych co jest bardzo dobrym wynikiem biorąc pod uwagę 

wskaźnik inflacji. Także wartość dochodów własnych gminy w bieżącym roku przekroczyła 

próg 50% co silnie umacnia poziom naszej gminy w porównaniu z innymi samorządami. 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 



Ad. 3. b) Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023 – 

2037 

 Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który poinformował że projekt 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037, także otrzymał 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednak podobnie jak w ubiegłych latach 

jest to opinia pozytywna z zastrzeżeniami. Związane jest to z problemem prognozowania  

w obecnej sytuacji gospodarczej w perspektywie wieloletniej.  

 Skarbnik Gminy Alina Janik zaznaczyła, że zastrzeżenia nie obligują nas do tego, aby 

przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej poprawiać. Jest to prognoza z bardzo 

dużym wyprzedzeniem czasowym, a obecna inflacja i wysoki wzrost cen kredytów 

uniemożliwiają nam wysoce realistyczne rokowanie. Zapewniła, że uchwała została 

przygotowana z zachowaniem umiarkowanego optymizmu i założone wartości na dzień 

dzisiejszy są możliwe do wyjaśnienia.  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

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

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

2037,   

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w dalszym ciągu trwają prace nad zamknięciem 

budżetu na rok 2022 i projekty uchwał nie zostały jeszcze przygotowane.  

Burmistrz poinformował, że w bieżącym roku nie zostanie przekazana dotacja  

w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy Policji w związku z tym, iż w przyszłym roku 

planowany jest zakup nowego radiowozu i po rozmowie z komendantem ustalono, że w roku 

2023 zostanie przekazana dotacja wspomagająca ten zakup.     

 



c) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2023 

roku 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

 

d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 

2022r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to uchwała adekwatna do uchwały z zeszłego roku i ma na 

celu zabezpieczenie, aby gmina w razie potrzeby mogła dopłacić do kosztów ponoszonych za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ze środków niepochodzących z pobranych opłat.  

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

 

e) 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: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnił co było przedmiotem petycji  

i jakie stanowisko wypracowała komisja. 

Przewodniczący Komisji Wspólnej Mariusz Wdowikowski zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba zapytała, kto był 

wnioskodawcą ww. petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnił, że wnioskodawcą była 

organizacja THINK TAAK- GENESIS POLONIAE. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

 

Ad. 5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2023 rok oraz planów 

pracy Komisji stałych Rady. 

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2023 rok, 

 

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

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 



b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Głogówku na 2023 r., 

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Głogówku na 2023 r. 

 

Przewodniczący poinformował, że plany pracy komisji stałych i Komisji Rewizyjnej będą 

jeszcze omawiane, dlatego zostaną one zatwierdzone na Sesji Rady Miejskiej w Głogówku w 

dniu 23 grudnia 2022 r.  

 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

 Radny Joachim Sobek skierował pytanie do Burmistrza Głogówka w sprawie planu 

przebudowy drogi przy ul. Winiary. 

 Burmistrz poinformował, że trwają jeszcze prace projektowe i zapewnił, ze gdy tylko 

otrzyma przedłożony projekt poinformuje czy przedstawione na zebraniu sołeckim sugestie 

dotyczące przebudowy udało się uwzględnić.  

 Następnie Radny Joachim Sobek zapytał o postępy prac nad planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta.  

 Burmistrz Piotr Bujak wyjaśnił, iż ze względu na stanowisko Polskich Kolei 

Państwowych odnośnie działek pod przejazdami kolejowymi gmina zmuszona jest do 

dokonania podziałów nieruchomości. Spowodowało to spowolnienie prac, lecz cały czas 

posuwają się one do przodu. Wspomniał także, że gmina wystąpiła do PKP o przejęcie 

nieruchomości przy dworcu w Głogówku, a w przyszłym roku planowany jest również wykup 

terenów pod stacją uzdatniania wody w Racławicach Śląskich. Następnie nawiązał do tematu 

odśnieżania dróg na terenie gminy Głogówek. Prosił, aby informować o wszelkich 

zastrzeżeniach w tej sprawie.   

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba skierowała 

zapytanie dotyczące stawek godzinowych za usługę odśnieżenia przez prywatne firmy na 

terenach wiejskich. 

 Burmistrz wyjaśnił, że każdy podmiot, który podpisał z gminą umowę na odśnieżanie 

ma ustaloną stawkę ryczałtową niezależną od pory wyjazdu. Współpraca jest ściśle związana  

z sołtysem, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac związanych z odśnieżaniem.   

 

 

 

 

 



Ad. 7. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

Mariusz Wdowikowski 

  

 

Protokolant 

Magdalena Ostarek 

 

 


