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PROTOKÓŁ NR 6/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 24 maja 2019 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 Piotr Bujak, 

• Skarbnik Alicja Janik. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2018 r. 

2. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Głogówka. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 

2018 rok. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2. 

 Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Głogówka. Uwag nie zgłoszono. Wniosek został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

a) w sprawie wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  
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b) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

dla dróg gminnych na terenie gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

d) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  

 

f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Radna Ewelina Barton zapytała o zapis w projekcie związany z zwiększeniem 

wydatków o kwotę 130 tys. złotych na zieleń.  

 Burmistrz wyjaśnił, że w projektowanym w listopadzie budżecie koszty te zostały 

ścięte, tymczasem są to prace konieczne, więc musza zostać zabezpieczone środki.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało.  
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Ad 4.  

Sprawy różne. 

 Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość nagłaśniania w prasie lokalnej 

informacji na temat dotacji do wymiany kotłów oraz o kwestie utylizacji eternitu.  

 Burmistrz stwierdził, że postara się zaprosić przedstawicieli WFOŚiGW w Opolu na 

otwarte spotkanie w tej sprawie. W kwestii eternitu wskazał, że także załatwiane jest to przez 

WFOŚiGW.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Na tym protokół zakończono.  

  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


