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PROTOKÓŁ NR 2/2014 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 26 stycznia 2015 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według załączonej listy 

obecności. Na początku spotkania na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel,  

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, który wyglądał 

następująco: 

1. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2015 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, by z uwagi na obecność Pani Burmistrz Wróbel oraz Pani 

Skarbnika jako pierwszy rozpatrzeć pkt nr 2, a następnie przejść do opracowania Planu Pracy 

Komisji na 2015 r. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny. Na 7 Radnych, obecnych 7. 

 

Ad 2. 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek objaśniła zmiany zaszłe w uchwale budżetowej.   

Radna Bogusława Poremba zapytała, na czym będzie polegać ujęta w projekcie modernizacja 

strzelnicy.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że zabezpieczone środki przeznaczone są na wykonanie 

dokumentacji obejmującej termomodernizację budynku.  Podjęte zostały starania w kierunku 

pozyskania dofinansowania.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że planowania budowa skateparku, z Parku Miejskiego 

został przeniesiona na teren obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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b) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku. 

Wynik głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się; 

 

c)  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Wynik głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek, 

Wynik głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęto do 

wiadomości. 

 

Ad 1.  

Radni przystąpili do opracowania Planu Pracy Komisji na 2015 r., który stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.  

Po szczegółowym przeanalizowaniu i rozpisaniu zadań na najbliższy rok Plan Pracy został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 3.  

 Radni poddali analizie pisma, które w minionym miesiącu wpłynęły do Biura Rady. 

Uznano, iż zawarte w nich kwestie nie leżą w kompetencji Rady, wobec czego postanowiono, że 

zostaną one przekazane do załatwienia wg kompetencji.    

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


