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PROTOKÓŁ NR 12/2015  

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 21 grudnia 2015 roku 

 

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 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 Andrzej Wawer. 

Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Uchwalenie budżetu gminy Głogówek na 2016 r. 

2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2015 rok. 

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 kwotę 19 tys. zł.   

 

Radna Róża Zgorzelska wniosła o podanie konkretnego uzasadnienia do w/w wniosku. 

Oświadczyła, że nie dopatrzyła się, w ustawie o Funduszu sołeckim zapisu uniemożliwiającego 

wydatkowanie środków na remont lokalnego zabytku. Postulowała, aby na Komisji ds. budżetu 

obecny był Radca Prawny. Stwierdziła, że zgodnie z przedmiotową ustawą, w przypadku, gdy 

jakikolwiek wniosek złożony przez Sołectwo budziłby wątpliwości, co do celowości wydatkowanych 

środków Burmistrz powinien, w terminie 7 dni od dnia złożenia projektu zwrócić się do Rady 

Sołeckiej o zmiany. Co nie nastąpiło.  

Burmistrz stwierdził, że wniosek nie został złożony przez niego, tylko przez Radnego Józefa 

Kowasia. Uznał, iż Burmistrz Głogówka nie ma żadnych zastrzeżeń do w/w wniosku. Podał, że 

decyzja o usunięciu jakiejkolwiek inwestycji z projektu budżetu leży w gestii Rady.  

Radny Józef Kowaś przytoczył art. 4 ust. 7 „Uchwalając budżet Rada Gminy odrzuca wniosek 

sołectwa w przypadku, gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.” 

Natomiast art. 1 ust. 3 mówi: „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które 

zgłoszono we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy”. Poinformował, iż 

konsultował się w tej sprawie z prawnikiem, który uznał, że środki w ramach funduszu sołeckiego 

mogą być wydatkowane tylko zgodnie z w/w kryteriami.  

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że odnowa pomnika służy dobru ogólnemu mieszkańców. 

Wskazała, że w strategii rozwoju wsi zapisane jest dbanie o dziedzictwo kulturowe. Podkreśliła, że 

decyzje o przeznaczeniu środków na remont pomnika podjęli mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim, 

którym zależy na poprawie estetyki tego miejsca. Wiele osób regularnie pod pomnikiem zapala 

znicze.  Jest to pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny światowej. Powstał on w 1920 r. Pierwszy 

etap prac został wykonany w ramach projektu Odnowy Wsi. Zwracając się do radnego Kowasia 

zapytała, z jakich pieniędzy został wykonany remont pomnika w Twardawie.  
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Radny Józef Kowaś odpowiedział, że prace te wykonał z własnych środków i własna pracą. 

Co można łatwo sprawdzić w Gminie.  

Radna Gizela Grzesik oświadczyła, że sołectwo Mochów będzie wnioskowało u Burmistrza  

o współfinansowanie remontu pomnika w tejże miejscowości. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Kowasia, poinformowała, że w ubiegłych latach także remontowała pomnik z własnych środków, 

wobec czego doskonale wie ile to kosztuje, a nie były to wielkie pieniądze. Pomnik  

w Biedrzychowicach wymaga kompleksowego remontu i sporych nakładów finansowych.   

Burmistrz wyjaśnił, że Fundusz sołecki jest refinansowany do 40 % w zależności od 

przeznaczenia. Wobec czego musi on być stricte przeznaczony na wyżej przywołane cele. Uznał, iż 

podjęcie przez Radę Sołecką decyzji o przeznaczeniu funduszy na jakiś cel nie jest równoznaczne  

z uznaniem go przez ministerstwo za celowe. Poinformował, że w przeszłości bywały przypadki  

i wówczas Gmina nie otrzymywała zwrotu.   

Radna Gabriela Nizińska wskazała na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 

remonty zabytków. 

Burmistrz potwierdził, powyższe. Uznał, że Gmina może jedynie współfinansować takie 

inwestycje.  

Przewodniczący Komisji Andrzej Wawer stwierdził, że w ramach Funduszu Sołeckiego nie 

powinny być wykonywanie takie inwestycje.  

Radna Róża Zgorzelska oświadczyła, iż wobec powyższego 1/3 Sołectw złożyła 

nieprawidłowe wnioski. 

Przewodniczący RM także przychylił się do wniosku Radnego Kowasia, jednocześnie 

przypominając założenia Funduszu Sołeckiego, który winien być zadaniem własnym gminy, służyć 

poprawie jakości życia mieszkańców, a także musi być zgodny ze strategią rozwoju gminy. 

 

 Przewodniczący Komisji zamknął powyższa dyskusję i poddał po głosowanie wniosek  

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.  

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji poinformował, że w Sprawozdaniu z działalności Komisji za 2015 r. 

pominięty został wniosek Komisji z miesiąca października: „o zamontowanie barierki ochronnej na 

wysokości budynku żłobka oraz przedszkola na ul. Korfantego w Głogówku”. Sprawozdanie zostanie 

o ten wniosek uzupełnione.  
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Wobec powyższego sprawozdanie zostało przyjęte 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 zaszłe zmiany. 

 

Przewodniczący Komisji powrócił do pkt 1 porządku obrad, w związku z pominięciem 

głosowania nad projektem budżetu Gminy Głogówek na 2016 r.  

Burmistrz zauważył, że Gmina posiada nadwyżkę w budżecie w kwocie 100 tyś. zł, co 

świadczy o gospodarności gminy i świetnie skonstruowanym budżecie. Zaznaczył, że ocena 

Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wzorowa. 

Przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu Gminy Głogówek na 2016 r.  

Wynik głosowania: 

5 za / 1 przeciw / 1 wstrzymała się; 

 

Kolejno Radni przystąpili do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Głogówek na 2015 r., 

Wynik głosowania: 

6 za / 0 przeciw / 1 wstrzymała się; 

 

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

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

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: 

6 za / 0 przeciw / 1 wstrzymała się; 

 

Ad 4. 

Przewodniczący RM przywołał przedłożony Radnym projekt planu pracy RM na 2016 r. 

poprosił o zgaszenie ewentualnych uwag.  

 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

 

Przewodniczący  

Komisji Spraw Społecznych 

 

Andrzej Wawer 

 

 
Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 

 


