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PROTOKÓŁ NR 7/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 19 czerwca 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,  

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji 

Mariusz Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco:  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

2. Sprawy różne. 

3. Informacja nt. stanu technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w 

Gminie Głogówek- posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych.  

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje:  

a) w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Głogówek” 

 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek 

 

W celu wyjaśnienia uchwały na posiedzenie Komisji została wezwana Pani 

Jagoda Tabor- Jankowiak- pracownik merytoryczny.  
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Pani Jagoda Tabor- Jankowiak tłumaczy, że w uchwale koryguje się błąd do planu, w 

którym miał być zapis, że dotyczy on zabudowy wielorodzinnej natomiast pojawił się zapis o 

zabudowie jednorodzinnej. Tłumaczy, że chodzi o działkę, która znajduje się obok placu 

Spółdzielni Mieszkaniowej, nieopodal Muzeum i jest to działka prywatna. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

c) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

 

Radny Joachim Sobek zapytał jaka kwota dodatku funkcyjnego obowiązuje obecnie.  

Burmistrz odpowiedział mu, że wysokość tego dodatku graniczyła do 1500 zł. Wytłumaczył 

również, że obecnie dochodzi do sytuacji w których dyrektorzy szkół zarabiają mniej od 

nauczycieli.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Burmistrz poinformował o dodatkowym projekcie uchwały, która zostanie wprowadzona do 

Porządku obrad sesji:  

 

1. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach 

 

Burmistrz wytłumaczył, że projekt tej uchwały to odpowiedź na apel Rady Gminy 

Strzeleczki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie budowy jazu, 

czyli urządzenia do spiętrzania wody na rzece Osobłoga ze względu na niski poziom wód 

gruntowych. Dodał również, że w kierunku Gminy Strzeleczki się także pola rolników Gminy 

Głogówek więc wzmocniłoby to głos Gminy Strzeleczki. 
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Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Ad 2.  

Radny Joachim Sobek zapytał czy zostało przeprowadzone na jego wniosek 

czyszczenie rynien i dachu baszty. 

Burmistrz odpowiada, że należałoby się zgłosić z tym zapytaniem do odpowiedniego 

referatu i że jest to uwzględnione w planach, natomiast nie jest mu wiadomo, czy zostało 

wykonane. 

Przewodniczący ogłosił dwuminutową przerwę w związku ze wspólnym posiedzeniem 

z Komisją Spraw Społecznych i omawianiem wspólnego punktu w porządkach obrad 

 

Ad 3.  

 Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących stanu 

technicznego oraz kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w Gminie Głogówek. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


