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PROTOKÓŁ NR 18/2020 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 24 września 2020 roku 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Urzędzie 

Miejskim (parter, sala posiedzeń) w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie 

Komisji według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach 

uczestniczyli Skarbnik Gminy i pracownik ds. drogownictwa. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:  

 

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

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2020 r. 

5) Stan dróg gminnych i powiatowych. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawy różne. 

8) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. 

 

Ad. 4 

Radna Ewelina Barton pyta o wydatki dotyczące umów zlecenie, umów o dzieło 

w sprawozdaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wynoszących 120 000,00 zł, co to za 

umowy, z kim są zawierane. 

Skarbnik tłumaczy, że wydatki dotyczą głównie pracowników do organizacji imprez, 

prowadzących warsztaty, kółka plastyczne, instruktorów, którzy nie są zatrudniani na stałe, 

a współpraca nie ma ciągłego charakteru.  

Radni jednogłośnie przyjęli do wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy 

Głogówek za I półrocze 2020 r. 
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Ad. 5 

Przewodniczący pyta Radnych o sugestie do przedstawionej informacji na temat stanu 

dróg gminnych i powiatowych. 

Radny Tadeusz Wrona, mówi, że przy okazji remontu drogi wojewódzkiej Mochów- 

Racławice Śląskie można by było przekształcić rów przy ul. Stroma w Racławicach Śląskich 

na przykład ul. Kopernika. 

Pracownik ds. drogownictwa tłumaczy, że jeśli konserwator uzgodni takie prace to 

w tym roku mogłoby dojść do uzupełnienia braków na tej drodze. 

Radny Wrona mówi o planowanych rozmowach z konserwatorem zabytków 

i burmistrzem. 

Radna Róża Zgorzelska zgłasza, że w Biedrzychowicach na drodze gminnej 

prowadzącej do ośrodka zdrowia rosną wysokie chwasty. Radna wraz z mieszkańcami 

postuluje o rozebranie chodnika i zalanie tego miejsca asfaltem, ponieważ to miejsce wygląda 

nieestetycznie. Dodaje, że chodnikiem nikt nie chodzi, a mieszkańcy nie będą tego kosić.  

Radny Piotr Samson pyta o roboty przy ul. Konopnickiej. 

Pracownik ds. drogownictwa odpowiada, że były wykonywane dodatkowe prace co 

miało wpływ na przełożenie terminu.  

Radny Joachim Sobek, pyta, jak została zaprojektowana ta ulica, ponieważ koło szpitala 

jest normalny pas, a dalej zwężenie jezdni oraz czy jest możliwość, żeby to wyprostować. 

Radni debatują na temat projektu te drogi i jej mankamentów.  

Radna Ewelina pyta o wycinkę drzew na trasie Głogówek- Szonów. 

Przewodniczący informuje, że są to stare drzewa i przy silnych wiatrach zagrażają 

bezpieczeństwu kierowcom.  

Powracając do tematu budowy drogi ulicy Konopnickiej Radny Sobek, pyta, czy droga 

będzie jeszcze bardziej węższa niż była  

Pracownik ds. drogownictwa mówi, że, projektować można jedynie do granicy działek.  

Głos zabiera Pani Skarbnik, która zapewnia, że wszystkie prace wykonywane są 

zgodnie z prawem. 

Radny Tadeusz Wrona wspomina o temacie ul. Wodnej w Racławicach Śląskich. 

Zwraca się z prośbą wylania na nią warstwy asfaltu.  

Radny Wrona Racławice pyta o drogę na odcinku Racławice Śl.- Zawada- Sysłów 

Wierzch, czy można skorzystać z funduszy urzędu marszałkowskiego i ją odrolnić.  

Wspomina również o ul. Kopernika biegnącej do granicy państwa, o miejscu, gdzie 

jest most i o utworzeniu ścieżki rowerowej.   

Radny Joachim Sobek pyta o studzienkę naprzeciwko stacji pegaz. 
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Pracownik ds. drogownictwa odpowiada, że dwie studzienki były zrobione zaraz po 

zgłoszeniu.  

 

Ad.6 

 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,  

 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020- 

2035,  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

c) w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru      

i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 

określenia inkasentów i wysokości och wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy 

Głogówek    

 

Radny Sobek mówi o wzroście stawki z 5 do 15 procent. 

Skarbnik Głogówka tłumaczy, że zmieniła się wysokość prowizji a także aktualizacja 

inkasentów.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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d) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa  

Przewodniczący mówi o zmianie Sołtysa w Górecznie.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radna Barton pyta, ile jest dzieci niepełnosprawnych, które zostają dowożone przez 

rodziców do szkół.  

 

e) w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  

Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2017-2018”  

 

Radna Ewelina Barton pyta gmina Głogówek będzie przystępował do programu czyste 

powietrze.  

Naczelnik Wydziału Mieszkań Komunalnych i Ochrony Środowiska odpowiada, że 

gmina kilka razy zwracała się do wojewódzkiego funduszu z zapytaniem o warunki 

podpisania porozumienia. Tłumaczy, że jeżeli przychodzą osoby, które sobie nie radzą to 

urzędnicy pomagają w uzyskaniu informacji. Twierdzi, że największym problemem jest 

logowanie na portalu.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek    

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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g) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok 

szkolny 2020 /2021.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 Przewodniczący przedstawia wniosek dot. inicjatywy społecznej.  

Radny Joachim Sobek mówi o negatywnej opinii Komisji Rolnej.  

Radna Ewelina Barton opowiada o projekcie, w którym uczestniczyła wraz z Radnym 

Samsonem. Projekt dotyczył poruszenia problemów nauczania. Radna składa wniosek o 

wprowadzenie e-dziennika.  

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


