PROTOKÓŁ NR 21/2021
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 27 stycznia 2021 roku
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło w trybie
zdalnym. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy obecności.
Na 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczył Burmistrz Głogówka Piotr
Bujak.
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 nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6) Sprawy różne.
7) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przeszedł do porządku obrad.
Ad. 4. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
Radna Ewelina Barton pyta o zasady organizacji współpracy z jednostkami
oświatowymi, parafiami i innymi organizacjami. Mówi o współfinansowaniu wyjazdów dla
dzieci podczas ferii i pyta o kryteria ich przyznawania.
Burmistrz Głogówka odpowiada, iż gmina przyjmuje i rozpatruje w tej sprawie wnioski.
Około 95% do 100% wniosków zostało w ubiegłym roku rozpatrzonych pozytywnie.
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Środki z tzw. funduszu korkowego przeznaczone są na profilaktykę antyalkoholową
i antynarkotykową. Nie mogą być one przeznaczone na innego rodzaju działania, tylko na
profilaktykę.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania

na

raty

należności

pieniężnych

mających

charakter

cywilnoprawny,

przypadających Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym,
ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz
Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
b) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku,
Radny Tomasz Nosol przestrzega przed problemem przynależenia Radnych do więcej
niż dwóch komisji. Twierdzi, iż należy dokonać zapisu, w uchwale który skoryguje
odejmowanie diet za nieobecności na więcej niż dwóch komisjach.
O głos prosi Burmistrz Głogówka, który pomimo tego, iż nie wnosił owej uchwały,
a jedynie przyglądał się w podjętych nad nią pracach, zaapelował by nie stwarzać wrażenia
opinii publicznej, iż ktoś jest dla ilości komisji w Radzie Miejskiej. Wysokość diet nie jest
podnoszona. Uchwała wprowadza pewne mechanizmy, jak dieta zryczałtowana. Radni pracują
cały miesiąc i nie należy sztukować posiedzeń. Jeśli tematy na posiedzeniach się dublują to nie
ma przeciwskazań, by zrobić posiedzenie komisji wspólnych. Prawem Radnych jest
zmniejszenie liczby komisji w statucie, jeśli jest ich za dużo. Komisja Rewizyjna i Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji spotykają się tylko doraźnie.
Przewodniczący Komisji uważa, że jest to dobre rozwiązanie.
Radny Tomasz Nosol przyznaje, iż nie na złych intencji, tylko dzieli się z resztą
członków komisji swoim przemyśleniami.
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ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz
Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
c) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń
stanowiących własność Gminy Głogówek,
Burmistrz Głogówka informuje, że uchwała reguluje wszystkie zasady, które były
wątpliwe, wobec mieszkańców. Organizacje, które działają na wioskach nie muszą płacić za
wynajem. Dokument ten ma charakter porządkujący.
ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz
Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
Radna Ewelina Barton pyta czym będzie miejski punkt elektroodpadów i gdzie gmina
zamierza go umiejscowić.
Burmistrz tłumaczy, że jest to konstrukcja- szafa, która pozwala mieszkańcom na
składowanie płyt, zużytych tonerów, starych telefonów, baterii i zużytych żarówek. Odnośnie
lokalizacji nie jest jeszcze przesądzone, gdzie to będzie ulokowane, aczkolwiek Burmistrz
chciał by było by to przy szlaku komunikacji pieszej i informuje, że musi również spełniać
wymogi postawione przez konserwatora zabytków. Dodaje, że widziałby punkt w granicach
bliskiego centrum miasta.
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ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz
Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.
ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz
Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ad. 6 Sprawy Różne
Burmistrz informuje o dwóch uchwałach, które zostaną wprowadzone na sesji.
Pierwsza z nich dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego
Głogówek Sp. z o.o. co tłumaczy konsekwencją podjęcia w ubiegłym roku związanej z tym
uchwały budżetowej. Uchwała pozwoli na przelanie pierwszej transzy pieniężnej skierowanej
na modernizację oczyszczalni ścieków w Głogówku w kwocie 600 000,00 zł, a Rada musi za
każdym razem takie transze pozytywnie opiniować.
Druga uchwała to konsekwencja wniosków Sołtysów Fabiana Patrona i Józefa Kowasia,
którzy zwrócili się z prośbą o inkaso za zbiór opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi. Mieszkańcy wiosek przy zapłacie podatku będą mogą również dokonywać
opłaty za śmieci. Nie wszyscy sołtysi wyrazili akces z uwagi na to jedna z pracownic urzędu
będzie pełniła funkcję inkasenta.
Radna Ewelina Barton wspomina o opłacie mobilnej za obiady w placówkach
oświatowych do końca stycznia tego roku.
Burmistrz odpowiada, że system został już wprowadzony w części placówek. Reszta
zostaje narastająco wprowadzana ze względu na wielkość i czasochłonność pracy, ponieważ
by, taki system mógł funkcjonować należy sukcesywnie tworzyć bazę danych uczniów.
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Ad 7.Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.

Przewodniczący podziękował za udział w komisji i zakończył posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant:
Monika Domaradzka
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