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PROTOKÓŁ NR 34/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 26 października 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. Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

 Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie ustalenia 

stawek podatków lokalnych: 

a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 

2018 rok. 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka który wyjaśnił, że stawki podatku od nieruchomości 

na 2018 r. będą kształtowały się na poziomie roku 2016. W roku 2017 były one minimalnie 

oblężone w związku z deflacja. Dodał, że podatek rolny został ustalony na podstawie 

wytycznych GUS-u.  

Przewodniczący Komisji wskazał, że wszelkie materiały w tej sprawie Radni 

otrzymani. Zaprał o ewentualne uwagi.  

Uwag nie zgłoszono. Wyżej wymieniony projekt uchwały został poddany pod 

głosowanie, którego wynik przedstawił się następująco: 5 za/ 1 wstrzymała się.   

 

 Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały: 

b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków  

transportowych  na 2018 rok. 
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Burmistrz wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych na 2018 r. zakłada stawki  na poziomie  2017 roku. Wyjątek stanowi: 

§ 1 pkt 2  „Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu”, lit. b) powyżej 

36 t – dwie osie (oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne) – obniżenie stawki o 100 zł, 

pkt 3 lit. „Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego”, lit. b „powyżej 36 t” (zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznanym 

za równoważne) – obniżenie o  50 zł. 

 Burmistrz wskazał, że obniżenie tego podatku jest wynikiem przerejestrowywania do 

naszej Gminy swoich samochodów przez jedną z firm transportowych. Obniżka dotyczy 

kwoty przerejestrowania. Burmistrz zaznaczył, że wskaźnik przyrostu podatków pośrednich 

będzie wyższy, wobec czego zwiększą się dochody Gminy.  

Uwag nie zgłoszono.  

Projekt został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania: 5 za/ 1 wstrzymała się.   

 

Ad 2. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

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

Pani Skarbnik omówiła zmiany, które zaszły w uchwale budżetowej.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

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

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  
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c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) zmieniająca  Uchwałę  Nr XXXII/290/98  z  dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi”  w województwie opolskim. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą  

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik prawa własności nieruchomości niezabudowanej, 

położonej w Głogówku, oznaczonej jako działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb 

Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha. 

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o dwie działki z przeznaczeniem na budowę Rodzinnego 

Domu Dziecka. W związku ze zmianą ustawy od 2019 roku, zmianie ulegnie sposób 

funkcjonowania Domów Dziecka, które mają być domem rodzinnym.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 Przewodniczący poinformował, że do Radnych trafiła jeszcze jeden projekt uchwały, 

o wprowadzenie którego do porządku obrad Sesji będzie wnioskował Burmistrz.   

g) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.   

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
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Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki  

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. 

Powyższy projekt został przyjęty do wiadomości.  

 

 

Ad 4.  

 Radna Gabriela Nizińska zapytała, czy jest możliwość wprowadzenia strefy płatnego 

parkowania  wzdłuż ul. Spółdzielczej.  

 Burmistrz stwierdził, że można rozważyć taką ewentualność. Jednakże parkują tam 

głównie mieszkańcy więc może spotkać się to ze znaczymy oporem.  

Radna Nizińska zaapelowała o wprowadzenie w tym miejscu ruchu 

jednokierunkowego.  

Burmistrz wskazał, że planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w tym 

miejscu.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


