
 1 

PROTOKÓŁ NR 12/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 22 grudnia 2015 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 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2016 r. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne (opracowanie planu pracy RM na 2016 r.). 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany zaszłe po dniu 15 listopada w projekcie 

dot. uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2016 r. następującej treści: 

„W okresie po 15 listopada 2015 r. dokonano następujących zmian w uchwale w sprawie uchwalenia 

Budżetu na 2016 r.: 

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę  100.000,00 zł – zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu  

w 2016 r., 

- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę  100.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe – 100.000,00 zł 

zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na budowę chodnika w Dzierżysławicach – 

  zał. nr 3 Wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2016r.,  

  zał. nr 6 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. , 

  zał. nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016 r. 

- zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej o  50.000,00 zł – zał. nr 3 Wydatki budżetu Gminy Głogówek 

na 2016r., 

- zwiększono kwotę dotacji na remont i konserwację zabytków o  50.000,00 zł – zał. nr 3 Wydatki 

budżetu Gminy Głogówek na 2016r. i zał. nr 8 Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2016 r. 
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- ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów  

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

Prognozowane zadłużenie Gminy Głogówek na koniec 2016 roku wyniesie   10.546.010,28 zł, co 

stanowi 28, 5 % planowanych dochodów budżetu. 

W związku z powyższymi korektami, zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019”. 

Następnie Przewodniczący Komisji przywołał wniosek Wiceprzewodniczącego Józefa 

Kowasia o skreślenie z projektu budżetu na 2016 r. pozycji w zał. nr 7 „Fundusz Sołecki”,  

Lp. 1 – Biedrzychowice: odnowa pomnika historycznego na 19 tys. zł.   

Radny Marek Pelka zapytał, w którym punkcie sfinansowanie odnowy pomnika jest niezgodne 

z ustawą. 

Wiceprzewodniczący Józef Kowaś przytoczył art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.  

o funduszu sołeckim. 

 Radny Marek Pelka uznał, że odnowa pomnika służy mieszkańcom, natomiast wobec 

przedstawianych przez Wiceprzewodniczącego Józefa Kowasia zarzutów,  połowa wniosków Sołectw 

powinna być odrzucona. 

 Burmistrz wyjaśnił, że fundusz sołecki jest dofinansowywany w wysokości 40%. 

Sprawozdanie z funduszu sołeckiego składa się do Ministerstwa, gdzie jest weryfikowane. Zdarzało 

się tak, że pewne zadania wykonane przez sołectwa zostały zakwestionowane. Co skutkowało 

brakiem dofinansowania, średnio na poziomie 3-4%. 

 Radny Marek Pelka stwierdził, że wnioskowane przez Sołectwo Biedrzychowice jak 

najbardziej wpisuje się w ustawę. Uznał, że Wiceprzewodniczącemu Józefowi Kowasiowi powinno 

być wstyd. 

Przewodniczący Komisji zakończył powyższą dyskusja, a następnie oddał głos Radnej Róży 

Zgorzelskiej, która wzięła udział w niniejszych obradach w charakterze gościa.  

Radna Róża Zgorzelska uznała, że wniosek Wiceprzewodniczącego Józefa Kowasia wielu 

względów jest niezasadny. Dlatego na posiedzeniu Komisji Społecznej wnioskowała o udział radcy 

prawnego w dzisiejszych obradach. Stwierdziła, że zdaje sobie sprawę, z istniejącej niechęci do jej 

osoby oraz mieszkańców Biedrzychowic. W kwestii złożonego przez Wiceprzewodniczącego Józefa 

Kowasia wniosku wskazała, że nie zostały zachowane żadne procedury czasowe i formalne, wobec 

czego wniosek jest niezasadny. Wskazała, że zgodnie z ustawą do 7 dni od momentu złożenia 

wniosku, Burmistrz miał prawo żądać od Sołtysa i mieszkańców naniesienia zmian, a tego nie zrobił, 

nie dopełniając tym samym swojego obowiązku. 

Odnosząc się do powyższego Burmistrz zaznaczył iż „miał prawo zwołać takie zebranie, ale 

nie obowiązek”. To Rada Miejska podejmuje decyzję o realizacji budżetu, a Burmistrz jest jedynie 
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władzą wykonawczą. Obecnie Radna znajduje się w mniejszości, więc nie wszystkie jej postulaty są 

realizowane. Podkreślił, że takie są zasady demokracji.  

Radna Róża Zgorzelska zwracając się do Burmistrza stwierdziła, że „ta Pana demokracja jest 

chora”. 

 Radny Marek Pelka wskazał, że Sołectwo składa wniosek do Funduszu Sołeckiego.  

W przypadku, gdy jest on niezgodny Burmistrz ma prawo zawnioskować o naniesienie zmian. Dodał, 

że jeśli wniosek Wiceprzewodniczącego Józefa Kowasia zostanie przegłosowany to wioska straci  

19 tyś. zł., gdyż nie ma w chwili obecnej możliwości prawnych przeznaczenia ich na inny cel.  

 Przewodniczący Komisji zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy istnieje alternatywne, 

zgodne z prawem rozwiązanie, przy pomocy którego Biedrzychowice nie stracą wskazanej sumy. 

 Burmistrz wskazał, że jeżeli zbierze się Rada Sołecka i przegłosuje wydatkowanie tych 

pieniędzy w ramach innego zadania – oczywiście tak.   

Radna Róża Zgorzelska  stwierdziła, że musi być zebranie i min. 15 mieszkańców wioski. 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wskazała, że jeśli pieniądze przeznaczone są dla 

wioski, to jej się należą. Zaproponowała, aby do najbliższej Sesji Sołectwo Biedrzychowice zmieniło 

wniosek w ramach funduszu sołeckiego. 

Radna Róża Zgorzelska uznała, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, możliwości zmiany 

wniosku w dniu dzisiejszym już nie istnieje. 

 Radna Gabriela Nizińska zapytała o ewentualną możliwość zabezpieczenia pieniędzy dla 

Sołectwa Biedrzychowice i wydatkowania ich w późniejszym czasie. 

Burmistrz odpowiedział, że w trakcie roku można nanosić korekty. 

Radny Marek Pelka zaproponował zwołanie zebrania z mieszkańcami Biedrzychowic  

i Radnym Józefem Kowasiem. 

 

Wśród zgromadzonych powstała dyskusja której efektem było poddanie pod głosowanie 

wniosku o skreślenie z projektu budżetu na 2016 r. pozycji w zał. nr 7 „Fundusz Sołecki”,   

Lp. 1 – Biedrzychowice: odnowa pomnika historycznego na 19 tys. zł.   

Wynik głosowania: 

4 za / 2 przeciw / 1 wstrzymała się. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zapytała czy wioska dostanie jakieś pieniądze  

w ramach funduszu sołeckiego czy nie. 

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie zostało wyrzucone z planu budżetu Gminy na 2016 r. ale Rada 

Sołecka może na najbliższej Sesji zawnioskować o wprowadzenie nowego zadania. 
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Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uchwalenie budżetu Gminy 

Głogówek na 2016 r. 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 1 wstrzymała się; 

 

Ad. 2  

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r. przyjęto do wiadomości. 

 

Ad 3.  

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r., 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która zreferowała zmiany w budżecie gminy. 

 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w/w projekt uchwały jest konieczny ze względu na zmianę ustawy  

o systemie oświaty. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego  

2015 r. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

d) ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 
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e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2016, 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

f) 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 pięciu lat, 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

g) 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, 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

h) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2016 roku. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymała się; 

 

Ad 4. 

Przewodniczący Komisji przywołał sprawę wniosku, któremu nadano nr KB.12.2015.1, 

mieszkanki Głogówka dotyczącą umorzenia zaległości czynszowych.   

Wiceprzewodniczący RM Józef Kwaś zaproponował, by zaległość została odpracowana  

w Zakładzie Komunalnym.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz wskazał, że w tej sprawie głos decydujący należy do 

Członków Komisji. Niemniej jednak przedyskutuje ten problem z radcą prawnym, pod katem 

ewentualnego wstrzymania egzekucji. Ponieważ Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Urzędzie  

w charakterze „doworzącej”, natomiast jej mąż pozostaje bez pracy, zostanie mu zaproponowane 

zatrudnienie w Zakładzie Komunalnym. Jeżeli będzie motywacja do pracy oraz szczere chęci, 

wówczas Rada powinna zadecydować o ewentualnym umorzeniu.   
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Wobec czego Burmistrz zaproponował by zawiesić egzekucję, pozostawić należność główną. 

Jeśli mąż Wnioskodawczyni wykaże się sumiennością i pracowitością, można będzie rozważyć 

kwestię umorzenia zaległości.  

Radni przedyskutowali powyższą propozycję.  

Przewodniczący Komisji przedstawił następującą opinię: 

Komisja Budżetu wnioskuje o zawieszenie egzekucji należności zaległości czynszowych 

opisanych w wniosku nr KB.12.2015.1. Ponadto Komisja wnioskuje o umożliwienie spowodowania 

zatrudnienia przez Zakład Komunalny w Głogówku Sp. z o. o. męża Wnioskodawczyni celem 

odpracowania zaległości.   

Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 
PRZEWODNICZACY  

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, 

INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

MARIUSZ WDOWIKOWSKI 

PROTOKOLANT  

 

MAŁGORZATA WOLF 


