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PROTOKÓŁ NR 20/2020 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 15 grudnia 2020 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 uczestniczyli Burmistrz Głogówka i Skarbnik 

Gminy Głogówek. 

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) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2021 r. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6) Sprawy różne. 

a. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

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

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. 

 

Ad. 4 

Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2021 r. 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2021 rok, 

 

ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):  

Wiceprzewodnicząca Róża Zgorzelska pyta, dlaczego z budżetu na 2021 r. został 

wykreślony 1 000,00 zł planowany w sołectwie Biedrzychowice na bieżące remonty w farskiej 

stodole. Domaga się odpowiedzi pisemnej. 

Burmistrz odpowiada, że zapozna się z tematem. 

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 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. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2021 

roku, 

 

Przewodniczący pyta czy koty też brane są pod uwagę w tej uchwale.  

Burmistrz odpowiada, że obowiązują takie same ustalenia jak w ubiegłym roku. 

 

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):  

 

Radna Ewelina Barton pyta czy chodzi o drogę od strony Kościuszki. 

Radny Nosol przytakuje. 
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b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 656/12 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu. 

 

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 wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 685/3 arkusz mapy 8 obręb Racławice Śląskie służebnością przejazdu i przechodu, 

 

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 wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości gminnej to jest działki 

nr 637/7 arkusz mapy 6 obręb Głogówek służebnością przejazdu i przechodu, 

 

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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek 

 

ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):  

 

f) w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Głogówku, 

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -Piotr Samson informuje, że na Komisji został 

poruszony temat używania tabletów, gdzie komisja jednogłośnie zagłosowała za 

niezasadnością postulatu przekazania ich szkole. Druga część petycji dotyczyła organizowania 

dwóch posiedzeń w jednym dniu w związku z czym Członkowie uznali, że zawnioskują 

o zmianę prawa miejscowego i diety będą otrzymywać w formie ryczałtu. Dodaje, że temat ten 

będzie jeszcze dyskutowany na innych komisjach. 

Radny Joachim Sobek mówi, że petycja została uznana w części za niezasadną w części za 

zasadną, członkowie komisji doszli do wniosku, że należy o niej rozmawiać również na innych 

spotkaniach. 

Radna Barton dziwi się co do nadawcy i podpisującego petycję.  

Radny Sobek informuje, że Komisja rozpatrywała petycję merytorycznie, natomiast należy 

jej się przyjrzeć, jeśli znajdują się w niej błędy formalne.  

 

Radni przyjęli uchwałę do wiadomości.  

 

g) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/256/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 

marca 2006 roku w sprawie przekazania Sołectwu Biedrzychowice nieruchomości 

stanowiącej mienie komunalne Gminy Głogówek, zabudowanej, położonej 

w Biedrzychowicach, 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej informuje, że według jej zdania należy tą całą 

sytuację uporządkować prawnie, ale punkt skupu powinien dalej funkcjonować, ponieważ 

służy nie tylko mieszkańcom Biedrzychowic, ale wszystkim okolicznym rolnikom. Zapowiada, 

że wstrzyma się od głosowania. Radna informuje, że dzwoniła do Burmistrza w tej sprawie, 

lecz nie oddzwonił.  

Radny Nosol oznajmia, że nie będzie głosował w tej sprawie, ponieważ prosił 

o wyłączenie.  

Przewodniczący odpowiada, że w takim razie niech zagłosuje, że wstrzymuje się od głosu.  
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ZA (5): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Joachim Sobek, Tadeusz 

Wrona 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Róża Zgorzelska, 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tomasz Nosol, 

 

h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2021, 

 

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):  

 

i) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji,, Głogówek”. 

 

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):  

 

6.Sprawy różne. 

Głos zabiera Burmistrz Głogówka informując, że na pytanie zadanie ustnie przysługuje 

ustna odpowiedź, na pytanie zadane pisemnie odpowiedź była by w formie pisemnej. Oznajmia, 

że projekt budżetu jest zgodny z wnioskiem zebraniem sołeckim w Biedrzychowicach 

podpisanym przez sołtysa, który wpłynął do Urzędu Miejskiego. Burmistrz dodał, że nie będzie 

brał udziału w wewnętrznych rozgrywkach między Sołtysem, a Radną, a z zebrania ma protokół 

i listę obecności.  
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Wiceprzewodnicząca mówi, iż nie chce wyciągać daleko idących wniosków, ale ktoś 

próbuje ją skłócić z sołtysem. Oświadcza, że była uczestnikiem spotkania, podpisywała listę 

obecności, czytała protokół, czytała wniosek i zatwierdzona została kwota 1 000,00 zł. Dodaje, 

że pieniądze były przeznaczone na malowanie sali, lecz jeśli w przyszłym roku nie będzie tych 

pieniędzy to jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont krzeseł. Przestrzega przed 

sytuacją, w której po wystawieniu faktury okaże się, że brak jest na nią środków. 

Burmistrz odpowiadając Radnej, że nie widzi problemu, tym bardziej że ze spotkania 

sołeckiego jest lista obecności i protokół.   Dodaje, że Sołtys odpowiada za wykonanie funduszu 

sołeckiego i Sołtys powinien się tym zajmować, m.in. zlecaniem, kontrolą itd. a w części 

przypadków w gminie Sołtys jest jednocześnie Radnym i podejmuje takie decyzje, a Radna nie 

jest umocowana do dysponowania funduszem sołeckim z samego tytułu bycia Radną. Dodaje, 

że nikt nie zamierza nikogo skłócać i byłby zadowolony, gdyby Sołtys panował nad funduszem 

sołeckim. Przypomina, że w ustawie o funduszu sołeckim, nigdzie nie jest napisane, że należy 

komuś przyznać konkretną pule, a odpowiedzialnym, za jego realizację jest Sołtys. 

Wiceprzewodnicząca informuje, że jest tylko radną i ta dyskusja do niczego dobrego 

nie prowadzi. Wspomina, że podczas rozmowy z Sołtysem wszystko było w normie.  Radna 

proponuje by zaprosić Sołtysa na sesję. 

Radna Ewelina Barton przywołuje do porządku informując, że ważniejszy jest 

62 milionowy budżet niż tysiąc lub trzysta złotych i mówi, że Radni powinni się odnieść do 

budżetu całościowo, a nie kłócić o drobnice.  

Radna Zgorzelska informuje, że jest jej przykro z tego powodu.  

Włodarz prostuje, iż sam we własnej osobie nie zajmuje się funduszem sołeckim. 

W gminie jest 25 sołectw i w żadnym nie ma problemu z wydatkowaniem funduszu sołeckiego 

tylko w Biedrzychowicach i puentując temat nasuwa pytanie, że może to czas na wyciągnięcie 

wniosków w tym sołectwie.    

Radny Tomasz Nosol pyta czy w Błażejowicach ma być zamknięta biblioteka?  

Burmistrz odpowiada, że nic nie wie na ten temat. 

 

a. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

Wyniki imienne: 

ZA (7): Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):  

 

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 


