PROTOKÓŁ NR 11/2019
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 26 listopada 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. Ponad to w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Głogówka, mieszkańcy Zwiastowic (Młodziejowic). Posiedzeniu przysłuchiwali się
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku wraz z opiekunem.
Posiedzenie

Komisji

otworzył

i

przeprowadził

Przewodniczący

Komisji

Mariusz Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad,
który przedstawiał się następująco:
1) Otwarcie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Informacja nt. realizowanych na terenie Gminy Głogówek programów
energooszczędnych.
5) Przygotowanie do sezonu zimowego: wykaz sił i środków w kwestii zimowego
utrzymania dróg.
6) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7) Sprawy różne.
8) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Informacja nt. realizowanych na terenie Gminy Głogówek programów energooszczędnych.
Burmistrz informuje, że Gmina wykonała rozszerzenie o fotowoltaikę w ramach
programu czyste powietrze.
Przewodniczący mówi o zamknięciu listy chętnych na wymianę źródeł ogrzewania.
Burmistrz informuje, że Gmina jest w trakcie realizacji tego zadania, większość osób
dostanie środki w przyszłym roku. Na sali posiedzeń są wyznaczone terminy spotkań z osobą
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z firmy zewnętrznej, która zajmuje wykonaniem zadania i udziela informacji jak powinna
wyglądać realizacja programu.
Radna Barton informuje o innych programach, które oferują dofinansowania na
wymianę źródeł ogrzewania.
Po zapoznaniu się z materiałami Radni nie zgłosili uwag dotyczących informacji
o realizowanych programach energooszczędnych.

Ad 5
Przygotowanie do sezonu zimowego: wykaz sił i środków w kwestii zimowego utrzymania
dróg.
Burmistrz informuje, że wszystkie siły są w pogotowiu. Sprzętowo Gmina Głogówek jest
przygotowana do akcji zima.
Radni przyjęli informację do wiadomości.

Ad 6.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w

sprawie

uchwalenia

"Rocznego

Programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020 dla Gminy Głogówek”,
Burmistrz tłumaczy, że program jest potrzebny po to abyśmy mogli realizować zadania
takie jak świadczenie usług opiekuńczych przez Caritas, dotacje dla klubów sportowych.
Podjęcie tej uchwały jest równoznaczne z tym, aby mogły im być udzielane dotacje.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
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b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów,

Przewodniczący mówi, że wcześniej podejmowana była uchwała dotycząca przyjęcia statutu
natomiast jej następstwem jest zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów.
Burmistrz tłumaczy, że Gmina Głogówek należy do Programu Odnowy Wsi, który polega
na tym, żeby włączać społeczności wiejskie na rzecz działania swoich miejscowości. Gmina
przeznacza pewne kwoty na działalność tych wiosek. Aktualnie Gmina przeznacza kwotę
3 500,00 zł rocznie na każde sołectwo, aby zrealizować z tych pieniędzy jakieś wydarzenie lub
dokonać jakiegoś zakupu do świetlicy wiejskiej co pozwoli na jej lepsze funkcjonowanie.
Jedyną wioską z Gminy Głogówek, która nie należała do tego programu jest Ciesznów.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu,

Burmistrz opowiada, że z każdej szkoły będzie wybieranych dwóch uczniów, którzy będą
zasiadać w Młodzieżowej Radzie Miejskiej i będą zajmowali się przekazywaniem postulatów
młodzieży do Urzędu Miejskiego.

Radny Wrona dopowiada, że młode pokolenie powinno już teraz uczyć jak funkcjonują
samorządy.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej,

Burmistrz wyjaśnia, że uchwała ta została już podjęta, natomiast Wojewoda Opolski ją
odrzucił z powodu braków w przepisach prawnych.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

e) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,

Przewodniczący zaznacza, że sam jest sołtysem, co jest funkcją społeczną, a diety są
przyznawane w związku z pełnieniem swoich obowiązków np. wykonywaniem służbowych
telefonów, czy ze służbowym przejazdem. Pyta Burmistrza, czy par. 2 ust.1 pkt.1 dotyczy tylko
zebrań sołtysów czy też sesji.
Burmistrz odpowiada, że uchwała się nie zmieniła w stosunku do treści, a jedynie do
wysokości kwot diet jakie będą otrzymywali sołtysi. Mówi o możliwości wykreślenia tego
punktu z uchwały.
Przewodniczący składa pod głosowanie wniosek o wykreślenie par. 2 ust.1 pkt.1
w projekcie uchwały, który brzmi: ,, dietę pomniejsza się o 50% za miesiąc, w którym
przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych nie uczestniczył w spotkaniu
organizacyjno-

informacyjnym

organizowanym

przez

Burmistrza

Głogówka,

a

usprawiedliwienia nieobecności nie zostało uwzględnione przez Burmistrza”
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie i zostanie skierowany na posiedzenie
Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.

Burmistrz tłumaczy, że w związku z funkcjonowaniem w Racławicach Śląskich Punktu
Selektywnej zbiórki odpadów podejmuje się uchwałę, by podzielić się kosztami użytkowania
proporcjonalnie do wielkości oddawania odpadów w oparciu o regulaminy Gminy Głogówek
co do przyjmowania odpadów z Gminą Lubrza. Prócz tego każda Gmina będzie uiszczać opłaty
za wytworzone przez nią odpady.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

Ad 7.
Sprawy różne.
Przewodniczący pyta zgromadzonych czy mają do omówienia jakieś sprawy, pytania.
Przybyli goście ze Zwiastowic (Młodziejowic) tłumaczą, że są w sprawie
doprowadzenia wody z miejscowości Zwiastowice do przysiółku, w którym mieszkają.
Burmistrz odpowiada, że popiera mieszkańców tego przysiółku i według rozmów, które
toczyły się wcześniej. Opisuje obecną sytuację i mówi, że inwestycja oscyluje w kwocie
300 000,00 zł.
Mieszkaniec opisuje wszystkie problemy które napotykają rodzinę i utrudniają
codzienną egzystencję.
Burmistrz deklaruje, że chce podjąć się tej inwestycji, jeśli pojawią się na nią środki.
Mieszkanka Zwiastowic porusza temat stanu drogi gminnej w Zwiastowicach.
Burmistrz informuje, że kamień przeznaczany na drogi gminne jest rozdzielany zgodnie
z wytycznymi sołtysów.
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Uczniowie szkoły obserwujący posiedzenie komisji zadali kilka pytań dotyczących
podejmowania uchwał, funkcjonowania, na które odpowiadali Burmistrz Głogówka oraz
Radni.
Dalszych uwag nie zgłoszono
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant:
Monika Domaradzka
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