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PROTOKÓŁ NR 8/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 21 sierpnia 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 6. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

•  Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Sekretarz Anna Barysz  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji 

Mariusz Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie VIII Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019  

5. Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Analiza korzyści związanych z przynależnością do stowarzyszenia Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna- wspólne z Komisją Spraw Społecznych- punkt ten 

został omówiony wspólnie z komisją Komisją Spraw Społecznych 

9. Zakończenie VIII Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 8. 

Analiza korzyści związanych z przynależnością do stowarzyszenia Opolska Regionalna 

Organizacja Turystyczna- wspólne z Komisją Spraw Społecznych 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych powitał przedstawicieli Stowarzyszenia 

OROT natomiast Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów Inwestycji i Remontów 
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wytłumaczył, że zostali zaproszeni, ponieważ na ostatniej sesji radni mieli wątpliwości 

związane z korzyściami jakie daje członkostwo w owym stowarzyszeniu. 

Na zaproszenie przybyli dyrektor Piotr Mielec i Specjalista ds. informacji 

turystycznej Aleksandra Stańko – Gaweł. Goście dokładnie zaprezentowali swoje 

stowarzyszenie, przedstawili osiągnięcia, opowiedzieli o imprezach targowych i promocyjnych 

w kraju oraz za granicą, przybliżyli swoją działalność wydawniczą.  

Po prezentacji nastąpiła dyskusja dotycząca sposobu komunikacji, promowania miasta, 

nieaktualnych informacji.  

Przewodniczący Mariusz Wdowikowski oraz przewodniczący Piotr Samson podziękowali za 

przybycie przedstawicielom OROT-u. 

 Pani Sekretarz zaproponowała podsumowanie tematu. Oznajmiła, że Gmina nie 

dostawała żadnych wiadomości e-mail od stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie wysyłało 

wiadomości na sekretariat ani Pani Irenie Sołtysek, której nie ma od pięciu miesięcy. Tłumaczy, 

że po sytuacji, w której OROT dowiedział się, że Gmina chce zakończyć współprace, 

pracownicy stowarzyszenia zaczęli wysyłali częste wiadomości. Stwierdza, że od czasu, kiedy 

Gmina wstąpiła do stowarzyszenia nie było żadnej współpracy. Gmina i Muzeum nie dostawali 

informacji o publikacjach. 

Radna Ewelina Barton zapytała, czy jeśli wystąpimy ze stowarzyszenia to otrzymamy 

zwrot pieniędzy za miesiące które już zapłaciliśmy. Otrzymała odpowiedź, że pieniądze nie 

zostaną zwrócone, ale wystąpimy ze stowarzyszenia dopiero pod koniec okresu, za który 

zapłaciliśmy. 

Burmistrz stwierdził, że na wydruku Rady Programowej stowarzyszenia widnieje 

Burmistrz Głogówka z poprzedniej kadencji, poza tym Gmina nie ma obowiązku dostarczać 

informacji dotyczących działalności np. hotelarskich, które działają na jej terenie. Zapewnia, 

że kontakt ze stowarzyszeniem był, ale zaczął się dopiero w momencie, kiedy zadano im 

pytanie co OROT robi dla Gminy Głogówek. 

Radna Zgorzelska powiedziała, że Gmina Głogówek ma predyspozycje do tego, by być 

znaczącym ośrodkiem turystycznym i to nie samo miasto Głogówek, ale cała Gmina ma czym 

się pochwalić na zewnątrz. Stwierdza, że jeżeli osoba odpowiedzialna za promocję Gminy 

będzie utrzymywała właściwy kontakt z tą organizacją to wszystko jest do naprawienia. Należy 

powiedzieć o swoich oczekiwaniach, a Burmistrz powinien podjąć działania w kierunku zmiany 

osoby w radzie programowej OROT-u. 
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Burmistrz odpowiada, że aby ustalić zmiany w radzie wystarczy zwołać walne zebranie 

stowarzyszenia. Rozmowę zakończono.  

 

Ad 4.  

Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019  

Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących sprawozdania z realizacji 

wniosków za I półrocze 2019 r. 

Ad 5.  

Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

 

 Burmistrz poinformował, że nie występują żadne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. 

Kwoty otrzymane od sponsorów dały wartość 9 000,00 zł natomiast powiat współfinansuje 

dożynki w kwocie 10 000,00 zł. Poinformował, że zostały poczynione prace porządkowe 

w Racławicach Śląskich. Dodał również, że jest w stałym kontakcie z zarządem dróg 

wojewódzkich. Poinformował o spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Opolu Bartłomiejem Horaczukiem. 

 Przewodniczący zapytał, czy przy okazji tej wizyty Burmistrz wraz z Dyrektorem mogli 

by podjechać i zobaczyć odcinek od Klisina do skrzyżowania na trasie Szonów- Głogówek. 

Ad 6. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 – 

2022, 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, 

 

Burmistrz dopowiada, że Gmina Głuchołazy, która ma dużym potencjał turystyczny 

i jest o wiele większa od Gminy Głogówek nie należy do OROT-u. 

Radna Zgorzelska odpowiada, że ta Gmina była na prezentacji.  

Burmistrz uznał, że świadczy to o tym, że nie trzeba być członkiem stowarzyszenia, 

żeby napisali o Gminie, jeśli znajduje się w niej coś ciekawego. 

Radny Tomasz Nosol pyta można to odłożyć na listopad. 

Burmistrz odpowiada, że jest on przeciwny takiemu wnioskowi, ponieważ nic się w tym 

czasie nie zmieni. 

Pani Sekretarz dodaje, że przedstawiciel stowarzyszenia opowiadał o tym, że można 

uczestniczyć w targach, natomiast są to targi płatne. Informuje również o tym, że na targi należy 

dawać OROT-owi materiały promocyjne. Stwierdza, że oprócz płacenia składki należy również 

przekazywać materiały promocyjne. 

Wynik głosowania:  

2 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymało 

 

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 r. Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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f) 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, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 

Specjalnego w Głogówku, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 

Króla Jana Kazimierza w Głogówku, 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w centralnej części miasta Głogówek. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Sprawy różne. 
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Burmistrz przypomina, że to Radni mają głos i decydują o wyjściu ze stowarzyszenia 

OROT. Proponuje, że kwotę składki, która była wpłacona zaokrągli do 3500,00 zł i przeznaczy 

ją na promocję Gminy Głogówek. W tym roku pomimo zapłacenia składni znajdzie jeszcze 

środki, żeby zrobić profesjonalny portal turystyczny, który prowadzony będzie w taki sposób 

w jaki będziemy chcieli. W przyszłym roku można nakręcić film promocyjny i sukcesywnie 

promować nasze stowarzyszenia i organizacje. Burmistrz zwraca uwagę, że na slajdach było 

wyszczególnione, że OROT zapłacił 90 000,00 zł za wyprodukowanie 9 000 ulotek, dla 

porównania powiedział, że ulotki promujące Gminę były zakupione w kwocie 2 000,00 zł za 

3 000 ulotek. Podkreśla, że można powołać specjalny zespól w śród radnych, który będzie miał 

głos konsultacyjny. Informuje, że jeszcze w bieżącym roku powstanie aplikacja o Gminie 

Głogówek na telefony komórkowe. Dodaje, że abonament, którego wartość wynosi 5 000,00 zł 

Gmina wywalczyła za kwotę 150, 00 zł . 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


