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PROTOKÓŁ NR 33/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 28 września 2017 roku 

 

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

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji 

wg załączonej listy obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2017 r. 

2. Stan dróg gminnych i powiatowych – wizytacja w terenie. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

 Przewodniczący zapytał o uwagi do tematu z niniejszego punktu.   

 W związku z ich brakiem materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2. 

 Nie zgłoszono uwag do Informacji nt. stanu dróg gminnych i powiatowych. Ponieważ 

nie wpłynął żaden wniosek o oględziny dróg w terenie Członkowie Komisji pozostali na 

miejscu. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Pani Skarbnik przedstawiła ostatnią zmianę, która zaszła w projekcie uchwały. 

Poinformowała, że zaszła zmiana dotycząca dofinansowania zadania pod nazwą 

„Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach”. Gmina otrzyma 

dofinansowanie w ramach środków RPO w kwocie 499 907 złotych. Całość zadania to kwota 
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946 599 złotych. Środki własne stanowią 32 792 złote. Pożyczka z WFOŚiGW w opolu 

wynosi 413 900 złotych.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek 

Gmin „AQUA SILESIA”  w Głogówku. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. 

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, co było przyczyną odwołania inkasenta w Mochowie.  

Burmistrz odpowiedział, że utrata zaufania.  

Wynik głosowania:   

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

a) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 
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Ad 4.  

Radna Gabriela Nizińska wracając do tematu skargi nr 03/2017 zapytała, czy 

w miejscowości Kierpień będzie odbudowywana droga, która podmyta została przez rzekę 

Osobłogę.  

Burmistrz odpowiedział, że została odtworzona alternatywna droga w pasie będącym 

własnością Gminy, co umożliwia dojazd do gruntów rolnych.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


