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PROTOKÓŁ NR 6/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 27 maja 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 7 Radnych, na początku obrad obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. 

Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie:  

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 rok. 

2. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Ad 1-2. 

Członkowie Komisji przeanalizowali materiały z niniejszego pkt, a następnie przystąpili do 

zaopiniowania projektów uchwał: 

a) projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało się; 

b) projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 r. 

Wynik głosowania:  

4 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało się. 

 

Ad 3.  

Kolejno Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję, tj. 

następujących projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na rok 2015 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek objaśniła zmiany zawarte w w/w projekcie uchwały. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa – przyjęto do wiadomości. 

 

d) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych – przyjęto do wiadomości. 

 

Ad 4. 

Sprawy różne  

 Radny Henryk Regimowicz zapytał o frekwencję w wyborach w związku z przeniesieniem 

lokalu wyborczego z miejscowości Rzepcze do Kierpnia. Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel 

poinformowała, że frekwencja w drugiej turze wyborów była wyższa. Radny zapytał także  

o frekwencję w całej Gminie Głogówek, na co uzyskał odpowiedź: iż kształtowała się ona na 

poziomie około 47%.  

 Radna Bogusława Poremba zaapelowała o zwrócenie się do właścicieli kamienic na ulicy 

Piastowskiej o zabezpieczenie resztek szyb okiennych, które stwarzają niebezpieczeństwo dla 

pieszych tam się poruszających.  

Radna Gabriela Nizińska zwróciła uwagę, iż ówcześni Włodarze Miasta w 2001 r. 

sprzedali dwie kamienice na ul. Piastowskiej z klauzulą w umowie o dokonanie remontu tych 

kamieniec w przeciągu 4 lat. Następnie w 2005 r. zbyli kolejną kamienice na rzecz tego samego 

kupca, pomimo nie dotrzymania warunków wcześniejszych umów. Uznała to za nie stosowne. 

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, iż jedyne, co można zrobić to zgłosić 

sprawę do Nadzoru Budowlanego. 

Radna Bogusława Poremba zapytała również o szanse dosadzenia lip w miejsce wyciętych, 

na ulicy Mikołaja Kopernika w Racławicach Śląskich. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

rozezna sprawę.  

Radna Nizińska zwróciła uwagę na notoryczne niszczenie, łamanie młodych drzew na 

ulicy Powstańców w Głogówku. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


