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PROTOKÓŁ NR 19/2016 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 19 lipca 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. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

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

 Skarbnik Gminy przedstawiła w budżecie Gminy Głogówek na 2016 r.  

Radny Marek Pelka zapytał czy kwota 5 tyś. Zł. zabezpieczona w budżecie na budowę 

części górnej wieży w OSP Biedrzychowice jest przeznaczona na wykonanie tych prac czy na 

samą dokumentację. 

 Burmistrz wyjaśnił, że kwota ta została przedstawiona w kosztorysie przedłożonym 

przez strażaków OSP Biedrzychowice na nadbudowę wieży w remizie. Dodał, że strażacy 

pozyskali oferenta, który zaproponował akurat taką kwotę. Na chwilę obecną Gmina nie ma 

jeszcze pozwolenia na budowę. Kwota podana w budżecie jest kwotą orientacyjną i być może 

będzie ona przeznaczona tylko na dokumentację.  

  

Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że remont ul. Korfantego w Głogówku przebiega 

bardzo poprawnie i profesjonalnie. 

 Burmistrz wyjaśnił, że remont ten wykonują pracownicy finansowani przez 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, i Gmina w tym przypadku ponosi 

tylko koszt materiałów zużytych do remontu drogi.  
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Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw /0 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa 

naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”. 

 

Radny Stanisław Stadnicki zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu w/w projektu uchwały 

zapisano „przewidywany zakres zmian dotyczyć będzie zapisów tekstu uchwały w zakresie 

infrastruktury technicznej” a w projekcie uchwały zapisu takiego nie uwzględniono. Wyraził 

swą wątpliwość co do merytoryki tego projektu uchwały.  

Burmistrz zaproponował, aby poprosić na obrady Komisji pracownika 

odpowiedzialnego merytorycznie za projekt uchwały. 

 Pracownik merytoryczny wyjaśnił, że projekt ten jest pierwszym projektem uchwały, 

który określa granice planu zagospodarowania przestrzennego, a dopiero w uchwałach jakie 

będą podejmowane przez Radę Miejską w przyszłości  będzie opisana szczegółowo cała 

procedura zmian w infrastrukturze technicznej.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw /0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Pani Henryka Tabor wyjaśniła, że w życie weszła ustawa, która nakazuje co cztery lata 

dokonywać analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów przestrzennych. W związku z tym konieczne jest podjęcie w/w 
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projektu uchwały. Analiza taka polega na opisie w jakim kierunku następuje rozwój Gminy  

i jakie miejscowości powinny być ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego.  

 Radna Bogusława Poremba zapytała, co spowodowało negatywne zaopiniowanie 

projektu dotyczącego ustawienia wiatraków w okolicach Racławic Śląskich.  

 Pani Henryka tabor wyjaśniła, że do postawienia wiatraków konieczne jest wykonanie 

planu przestrzennego, co z kolei jest już niemożliwe ze względu na brak ustawy regulującej 

takie przedsięwzięcie.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 

d) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej na modernizację chodnika  

w miejscowości Dzierżysławice (przy drodze powiatowej nr 1209 O). 

Uwag nie wniesiono.  

Wynik głosowania: 

7 za /0 przeciw /0 wstrzymało się. 

 

Ad 2. 

Sprawy różne. 

Brak uwag.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, 

INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

 

 

 

Protokolant  

 

Aleksandra Makówka 

 


