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PROTOKÓŁ NR 9/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 28 września 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, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, 

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. 

Przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2015 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

3. Sprawy różne. 

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Informacja nt. wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2015 r. została przyjęta 

do wiadomości.  

 

Ad 2.  

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

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek objaśniła zmiany zaszłe w uchwale budżetowej.  

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała gdzie będzie realizowany program „Senior vigor”.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w budynku Caritasu. 

 

Radny Marek Pelka zapytał o zmniejszenie kwoty na wykonanie dokumentacji na budowę 

kanalizacji Rzepcze – Kierpień, oraz na jaką sumę została podpisana umowa. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na wykonanie dokumentacji dla miejscowości Kierpień pozostała 

suma 19 tys. złotych i na tą kwotę została zawarta umowa.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad w/w projektem. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 
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b) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, 

Radny Marek Pelka zapytał o jakiej „działalności bieżącej” jest mowa w niniejszym projekcie. 

Burmistrz odpowiedział, że chodzi o bieżącą działalność statutową.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka,  

Burmistrz zapytał czy wiadomym jest, o którą obwodnicę Głogówka chodzi. W związku  

z zapisem w projekcie dotyczącym powierzenia „wykonania uchwały Burmistrzowi” wyraził 

swoją dezaprobatę wobec tekstu projektu. Uznał, że kluczową sprawą jest zawarcie w projekcie 

odpowiednich zapisków, co do wariantu obwodnicy. Wyjaśnił, że wszystkim bardzo zależy na 

powstaniu obwodnicy. Zastanawiał się jednak na sensownością podejmowania uchwały „dla 

zasady”. Oświadczył, iż z informacji GDDKiA wynika, iż do 2020 roku nie ma w ogóle mowy  

o jakichkolwiek inwestycjach drogowych na terenie Województwa Opolskiego, poza obecnie się 

toczącymi min. w Nysie.  

Wynik głosowania:   

0 za/ 4 przeciw/ 3 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Głogówek na 

2016 r., 

Przewodniczący RM wyjaśnił, iż prosił autora niniejszego projektu Radnego Piotr Bujaka  

o uwzględnienie zaleconych przez Radcę prawnego poprawek. Niestety Radny tego nie uczynił.  

Wynik głosowania:   

0 za/ 7 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Głogówka w zakresie zwiększenia 

przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego 

rejestru zawieranych umów, 

Przewodniczący RM uznał, że fundusz sołecki, czyli środki finansowe wydawane zgonie z wolą 

mieszkańców jest swoistym budżetem obywatelskim, wobec czego nie ma potrzeby zmieniać 

czegoś, co dobrze funkcjonuje.  

Burmistrz dodał, że sama procedura konsultacji społecznych jest kosztowna i czasochłonna.   

Wynik głosowania:   

0 za/ 5 przeciw/ 2 wstrzymało się; 
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f) w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,  

W głosowaniu udział wzięło 6/7 Radnych. 

Wynik głosowania:   

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

g) w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 4.  

Radny Marek Pelka zapytał, z czego wynikają zmiany w kwocie przeznaczonej na wykonanie 

dokumentacji kanalizacji sanitarnej Rzepcze – Kierpień.  

Burmistrz wyjaśnił, że w związku z brakiem funduszy konieczne było zredukowanie kosztów, 

wobec czego postanowiono, że w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja tylko dla 

miejscowości Kierpień. Natomiast w przyszłym roku reszta.  

 

Ad 3. 

Radna Gabriela Nizińska zapytała czy jest odpowiedź na pismo w sprawie przycinki gałęzi drzew 

wrastających w sieci energetyczne.  

Burmistrz odpowiedział, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał z Marszałkiem Kostusiem, 

wobec czego poruszy tą kwestię.  

 

Przewodniczący Komisji przypomniał sprawę lustra drogowego w Tomicach. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zapytała czy brama zamkowa zostanie wytynkowana  

w najbliższym czasie.  

Burmistrz odpowiedział, że czeka na wytyczne Wojewódzkiego Konserwantowa Zabytków.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


