
1 

 

PROTOKÓŁ NR 18/2016 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 27 czerwca 2016 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,  

 Skarbnik Gminy Głogówek Ilona Hudaszek, 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku.  

 

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. Przywitał 

zgormadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki pod względem finansowym. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne.  

4. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, kosztów 

utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów – posiedzenie 

wspólne z Komisją Spraw Społecznych.  

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2.  

Zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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c) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za 

pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna 

Organizacja Turystyczna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 1.  

Informacja nt. działań Gminy w zakresie promocji i turystyki została przyjęta do wiadomości, 

bez uwag.  

 

Ad 3.  

Członkowie Komisji pochylili się nad wnioskami Burmistrza Głogówka w sprawie umorzenia 
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zadłużenia w opłatach czynszowych. 

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosków dokumentacji oraz po zapoznaniu się 

z okolicznościami spraw, Komisja sporządziła opinie, które stanowią załączniki do protokołu.  

 

Ad 4.  

Posiedzenie Komisji w zakresie niniejszego punktu odbyło się wspólnie z członkami Komisji 

Spraw Społecznych.  

W tej części posiedzenia obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy 

Głogówek. Dyrektorzy kolejno przedstawili informacje nt. działalności placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2015/2016, kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów szkół 

gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli w Gminie Głogówek. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, 

INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

 

 

 

Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


