
PROJEKT PROTOKOŁU NR XLII/2021  

z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

Obrady XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali Narad 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto dnia 28 lipca 2021 roku o godz. 08:31, a zakończono o godz. 09:42 

tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Mariusz Wdowikowski 

7. Grzegorz Thiel 

8. Joachim Sobek 

9. Piotr Samson 

10. Bogusława Poremba 

11. Jerzy Kunert 

12. Jan Hojdem 

13. Bernard Dembczak 

 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz  

3. Skarbnik Gminy- Alina Janik 

4. Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. – Jarosław Świderski 

 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert. Następnie stwierdził Quorum. Na 15 Radnych obecnych było 13. 

Listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej 

przedstawia kompletny porządek obrad: 

1. Otwarcie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 



4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021; 

b) w sprawie zmiany w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2021-2035; 

c) w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek 

Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku; 

d) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

e) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej;  

f) w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: 

POWIATOWO – GMINNY ZWIAZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”; 

g) w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Komunalny 

Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; 

h) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu 

Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia 

wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony 

wkład; 

i) w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 

5. Zakończenie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

Ad.3.  Uchwalenie porządku obrad (08:35) 

Przewodniczący Przedstawił proponowany porządek Obrad. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Piotr Samson, 

Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, Róża 

Zgorzelska, Joachim Sobek, Marcin Kus 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał: (08:36) 

 a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (08:38) 

 



Głos zabrała Skarbnik Gminy Alina Janik przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym 

przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Marcin Kus, 

Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Tomasz 

Nosol, Mariusz Wdowikowski, Joachim Sobek 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

Projektu uchwały przeszedł jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-

2035, (08:38) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

Projektu uchwały przeszedł jednogłośnie.  

 

c) w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek 

Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku; (08:45) 

 

Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. Jarosławowi 

Świderskiemu. 

Prezes wyjaśnia, że podoba uchwała została podjęta przed dwoma laty w sprawie kredytu na 

finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa i w sierpniu br. zakład będzie 

zamykał to zobowiązanie i zaciągał kolejne na tą samą kwotę na kolejne 2 lata. Stad zachodzi 

konieczność ponownego poręczenia tego zabezpieczenia kredytu. 



Radny Marcin Kus zapytał, jak wygląda spłata tego kredytu, czy jest on spłacany w ratach czy 

jest to limit w rachunku. 

Prezes odpowiada, że kredyt wypłacany jest jednorazowo i spłacany w ratach. 

Skarbnik wyjaśnia, że do spłaty pozostało ok. 160 tyś. zł i spłata nastąpi nieco wcześniej niż 

wynika to z harmonogramu. Dodatkowo w budżecie gminy zaplanowano 400 tyś zł. jako 

gwarant na ewentualną spłatę tego poręczenia. W związku z tym, że spłaty są terminowe to 

środki są nietknięte. W związku z tym, gdy spółka zaciąga nowy kredyt gmina nie musi 

zwiększać wydatków to poręczenie.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Joachim 

Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Fabian Patron, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością; (09:07) 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który wyjaśnił najważniejsze kwestie w/w projektu uchwały. 

Jerzy Kunert zapytał czy 3 mln o których mowa w projekcie uchwały przeznaczone będą na 

spółkę czy na poszczególne samorządy. 

Burmistrz tłumaczy, że kwota 3 mln jest wnioskowana przez każdy z samorządów, gmina 

Głogówek po otrzymaniu środków Pieniężnach przelewa je na konto spółki, w zamian 

otrzymując udziały w spółce. Dodał, że każdy samorząd musi wykonać taką samą procedurę  

a wolumen udziałów się zwiększa wraz z wniesieniem aportu. 

Radny Marcin Kus zapytał co w przypadku, gdy któraś z gmin nie otrzyma wsparcia w kwocie 

3 mln zł. Zauważył także, że gmina przekazując potencjalnie 3 nieruchomości to otrzymane  

3 mln zł. nie są wystarczające na budowę trzech budynków. Zapytał, jak wygląda dalsze 

finansowanie tych inwestycji.  

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Krajowy Zasób Nieruchomości musi także 

wprowadzić swoje środki finansowe, w pewnym momencie również zaczną napływać 

pieniądze z czynszu i inne. Podkreślił, że nie będzie możliwości prawnej na to, aby KZN 

sprzedał nieruchomości gminną i tym sposobem budował sobie kapitał. Podkreślił, że KRN nie 



ma w żaden sposób obciążać gmin w budowaniu mieszkań. Prawdopodobnie będzie w tym 

partycypować strona rządowa. Sama strona formalna budowy spowoduje, że prawdopodobnie 

do 2023 nie powstanie jeszcze żadne nowe mieszkanie. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Mariusz 

Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Tomasz Nosol, 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Fabian Patron, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska 

 

e) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej; (09:09) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Joachim 

Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Fabian Patron, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska 

 

f) w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: 

POWIATOWO – GMINNY ZWIAZEK TRANSPORTU „POGRANICZE”; 

(09:20) 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który wyjaśnił najważniejsze kwestie w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 



 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

g) w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład 

Komunalny Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; (09:37) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zwracając się do prezesa Zakładu Komunalnego 

Głogówek Sp. z o.o. zapytał, dlaczego w roku 2014 jak nastąpiło przekształcenie spółki 

budynek biurowca a także oczyszczalnia ścieków.  

Prezes odpowiedział, że nie wie, dlaczego w momencie tworzenia spółki nie wniesiono tego. 

 Z tego co wynika z dokumentów w zasobie spółki są tylko sieci i składniki nieruchome, 

podejrzewa, że powstał problem z przeniesieniem nieruchomości, bo wymaga to szeregu 

czynności prawnych. Stwierdził, że niewątpliwie była to wada i niedopilnowanie. Dodał, że 

może na przeszkodzie stanął fakt, który odkryto niedawno, że w zasobie geodezyjnym 

oczyszczalnia ścieków nie istniała, bo nikt jej nie ujawnił na mapach.  

Burmistrz dodał, że przyjęto kiedyś błędną koncepcje o odprowadzeniu VATu od aportu. 

Dodał także, że w ostatnim czasie jak da się to zauważyć podejmowanych jest dużo uchwał 

dotyczących spółki, a jest to proces porządkowania przekształcenia zakładu w spółkę, który 

został rozpoczęty przed laty. 

Radny Marcin Kus zapytał, jak będzie wyglądać w aktywach gminnych po przekazaniu tych 

nieruchomości. 

Prezes odpowiada, że na sumę aktywów operacja ta nie ma żadnego wpływu. 

Radny Marcin Kus zapytał czy wniesienie aportu budynków spowoduje możliwość 

zabezpieczania się przez spółkę na tych budynkach w przypadku następnych zobowiązań. 

Prezes odpowiedział, że istnieje taka możliwość. Dodał, że sama oczyszczalnia nie jest 

zabezpieczeniem honorowanym przez komercyjne banki, jedynym miejscem, gdzie można 

zabezpieczać pożyczki preferencyjne to fundusze ochrony środowiska. Tam posiadanie 

majątku wiele ułatwia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert zapytał czy po przejęciu 

nieruchomości, o których mowa w projekcie uchwały i zakończeniu porządkowania spraw 

spółki czy będzie naliczana amortyzacja, która będzie rzutować na ceny wody i ścieków. 



Prezes odpowiada, że zawsze w jakiś sposób to rzutuje, ale nie będzie to drastyczna zmiana. 

Dodał, że wchodzimy w drugi rok trzyletniego okresu taryfowego, więc przez najbliższe dwa 

lata nic się nie wydarzy. 

Radny Tomasz Nosol zapytał czy oczyszczalnia ścieków będzie amortyzowana jako budynek 

czy instalacja. 

Prezes odpowiada, że w przypadku oczyszczalni ścieków będzie kilka kategorii środków 

trwałych. 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Róża 

Zgorzelska, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz Nosol, Joachim 

Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Fabian Patron, Ewelina Barton, Marcin Kus, 

 

h) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego 

Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za 

wniesiony wkład; (09:39) 

 

Burmistrz dodaje, że jest to następcza uchwała po aportach.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

i) w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; (09:41) 



 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który wyjaśnił najważniejsze kwestie w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, Bogusława Poremba, Tomasz 

Nosol, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

Ad. 5. Zakończenie XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. (09:41) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert dziękuje wszystkim za udział  

i zamyka XLII Nadzwyczajną Sesji Rady Miejskiej. 

  Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 


