PROTOKÓŁ NR 2/2021
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH
I KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 25 maja 2021 roku
Posiedzenie Komisji Wspólnych odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku dnia 25 maja 2021 roku. Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00.
W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
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. Bogusława Poremba
10. Jan Hojdem
11. Bernard Dembczak
12. Ewelina Barton
Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:
•
•
•

Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak
Zastępca Burmistrza – Anna Barysz
Skarbnik Gminy – Alina Janik

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 Wspólnej,
2) Stwierdzenie quorum.
3) Ustalenie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

5) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2020 r. (opiniuje:
Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów; Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska; Komisja Spraw Społecznych);
6) Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Głogówka (opiniuje: Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji
i Remontów; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisja Spraw
Społecznych);
7) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek (opiniuje
Komisja Spraw Społecznych);
8) Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu. Sprawozdanie
z realizacji zadań dotyczących sportu na terenie gminy Głogówek (opiniuje Komisja
Spraw Społecznych);
9) Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na terenie gminy Głogówek. (opiniuje
Komisja Spraw Społecznych; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska);
10) Zaopiniowanie materiałów na sesję.
11) Sprawy różne.
12) Zakończenie Komisji

Wyniki głosowania:
12 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się
Porządek obrad przeszedł jednogłośnie.

Ad. 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
Burmistrz zwraca się do radnych z wnioskiem o przesunięcie terminu sesji zaplanowanej
na dzień 27 maja br. na piątek 28 maja br. bądź na pon. 31 maja w związku z uczestnictwem
w tym dniu w spotkaniu na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów.
Radni podjęli dyskusję o nowym terminie sesji absolutoryjnej.
Radna Róża Zgorzelska zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie zwoływania sesji w ostatni
piątek miesiąca.
Burmistrz Głogówka poinformował, że to nie jest wniosek do jego osoby, gdyż to nie on
zwołuje sesje.
Poddano pod głosowanie wniosek Burmistrza Głogówka o zmianę terminu sesji z 27 maja na
dzień 28 maja godz. 16:00.

Wyniki imienne:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Tomasz
Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus,
Róża Zgorzelska, Ewelina Barton,
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):
Ponadto ustalono termin posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej, która odbędzie się 25 maja o godz.
20:00 zdalnie na platformie zoom.
Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski zawnioskował, aby uczcić minutą ciszy
podczas piątkowej sesji byłego radnego RM w Głogówku Andrzeja Żebrowskiego.
Burmistrz Głogówka zabrał głos i po krótce przedstawił raport o stanie gminy Głogówek.
Przewodniczący Komisji Wspólnej zapytał o pytania do przedstawionego raportu. W związku
z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Wyniki imienne:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Tomasz
Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus,
Róża Zgorzelska, Ewelina Barton,
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad. 5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2020 r.
Burmistrz zabrał głos i podziękował Skarbnik Gminy za jej pracę jak i całego Wydziału
Finansowego.
Wyniki imienne:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Tomasz
Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus,
Róża Zgorzelska, Ewelina Barton,
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad.6. Zaopiniowanie wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Głogówka
Przewodniczący Komisji Wspólnej zapytał o pytania i uwagi do w/w punktu. W związku z
brakiem pytań przystąpiono do głosowania.

Wyniki imienne:
ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Tomasz
Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Marcin Kus,
Róża Zgorzelska, Ewelina Barton,
PRZECIW (0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):

Ad.7.Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek
Przewodniczący zapytał o pytania do informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Uwag nie zgłoszono, wobec czego informację przyjęto do wiadomości.

Ad.8 Raport o stanie przygotowań obiektów sportowych do sezonu. Sprawozdanie
z realizacji zadań dotyczących sportu na terenie gminy Głogówek
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na nowo wykonane trybuny na boisku
pełnowymiarowym przy ul. Powstańców w Głogówku. Podkreślił, że ich montaż to bardzo
dobra decyzja i przedsięwzięcie.
Radny Tomasz Nosol odniósł się do stanu sanitariatów w szatniach na w/w boisku.
Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej nie może usunąć kontenerów stanowiące
szatnie z sanitariatami, bo wynika to z przepisów projektu, podczas którego obiekt powstawał.
Podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie ze Starostą Prudnickim
dotyczące możliwości korzystania z zaplecza szatniowego i sali gimnastycznej będącej
w użyczeniu Zespołu Szkół w Głogówku a co stanowi własność starostwa. Dodał, że sprawa ta
było już bardzo daleko w toku i odbyły się w tej kwestii rozmowy, jednakże w pewnym
momencie powiat się wycofał z tej współpracy. Na zakończenie wspomniał, że co roku
wszystkie boiska w gminie są konserwowane, na bieżąco sprawdzanie, ponoszone są koszty,
których nie widać gołym okiem, jednakże nie znaczy to, że nie ponoszone są koszty na
utrzymanie i działanie tych boisk. Dalej poruszył kwestię koniecznych jeszcze napraw na
obiektach sportowych.
Głos zabrała Radna Róża Zgorzelska pokreśliła konieczność naprawy dachu w
Przedszkolu Publicznym w Biedrzychowicach.

Burmistrz oznajmił, że widzi potrzebę w/w remontu, jednakże wszystko to zależne jest
od budżetu gminy i środków finansowych.
Radny Joachim Sobek wyraził zdziwienie faktem przeciekającego dachu na hali
sportowej przy ul. Kościuszki w Głogówku, która była budowana przed 15 laty. Zaapelował,
aby przy remoncie narzucić określone wymogi i warunki, by przypilnować, aby prace
naprawcze były wykonane porządnie.
Radny Grzegorz Thiel odniósł się do stanu technicznego dachu hali i błędnego
wykonania elementu łącznika.
Radna Bogusława Poremba zwróciła uwagę na komin w kuchni remizy w Racławicach
Śląskich. Zasugerowała, aby go zlikwidować.
Burmistrz poinformował, że wie o tym problemie i szkoda zgłoszona jest do
ubezpieczenia. Wspomniał o dachach jakie w niedawnym czasie były wykonane.
Punkt przyjęto do wiadomości.
Ad.9. Nadzór, utrzymanie, stan placów zabaw na terenie gminy Głogówek.
Burmistrz wyjaśnił, kwestię corocznych kontroli i napraw pokontrolnych na placach zabaw
w Głogówku. Przytoczył ostatnie inwestycje wykonane w sołectwach na tych placach.
Punkt przyjęto do wiadomości.

Ad. 10. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Radny Marcin Kus złożył wniosek, aby w proponowanym projekcie uchwały o nieuwzględnienie
zmniejszenia wydatku na zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Rzepczach – etap II” na kwotę 185 tyś. zł.
Dodał, że chodzi mu, aby zadanie to było realizowane.

Burmistrz zauważył, że nie ma możliwości realizacji tego zadania w montażu finansowym
60 tyś dofinansowana, gdzie wartość zadania opiewa na ok. 300 tys. zł. podkreślił, że
zaplanowano wydatki tego tytułem i z tej puli środki finansowe będą przeznaczone na
modernizacje kuchni w szkole podstawowej nr 2, zakup kamienia dla sołectw, przebrukowanie
drogi w Starych Kotkowicach.
Radny Marcin Kus zaproponował ze jest dopiero maj i może uda się wygenerować w
najbliższym czasie oszczędności, które pozwoliłyby na realizacje tego zadania.
Burmistrz oznajmił, że jest 500 tyś deficytu na wydatki związane z oświatą.
Skarbnik zabrała głos wyjaśniając ze wniosek ten nie może zwiększać deficytu budżetowego.
Wskazała, że wniosek radnego można pozostawić, jednakże z jednoczesnym wskazaniem
innych zadań do skreślenia. Albo wskazać dochody.

Radna Ewelina Barton zabrała głos i zaproponowała, aby pozostawić w/w zadanie
inwestycyjne, aby dokończyć całą inwestycje i poszukać gdzieś środków finansowych na
zaplanowane wydatki, o których mówiono wcześniej.
Wywiązała się dyskusja.
Burmistrz podkreślił, że podjęcie realizacji tego zadania jest dalece nieekonomiczne przy tej skali
dofinansowania, gdyż 20% dofinasowanie to żadne atrakcyjne dofinansowanie. Dodał, że można
wniosek radnego pozostawić, jednakże radni mają wskazać jakie inne zadanie skreślić tym
kosztem.
Radny Grzegorz Thiel zabrał głos i poinformował, że droga, o której mowa zapewnia dojazd dla
ludzi mieszkających na tym terenie, dodał ze uważa, że kuchni dla dzieci w szkole i inne zadania
o których była mowa jest ważniejsze od części drogi, którą będą jeździć tylko ciągniki. Dodał, że
można poszukać lepszego dofinansowania w przyszłości.
Radny Marcin Kus poruszył kwestię modernizacji ul. Korfantego w Głogówku i jej
dofinansowania. Skarbnik wyjaśniła całą kwestię.
Przewodniczący Komisji Wspólnej zapytał czy Radny Kus podtrzymuje swój wniosek, jednakże
powinien go inaczej sformułować. Głos zagrał Radny Joachim Sobek, który stwierdził, że wniosek
należy tak sformułować, aby zadanie pozostało, bez wskazywania kwot.
Burmistrz uświadomił radnym, że w budżecie gminy zawsze jest i będzie deficyt środków
finansowych i nigdy nie uda się wszystkiego zrealizować, bo budżet jest wartością ograniczoną.
Powtórzył, że realizacja danej inwestycji jest kosztem realizacji innej. Gmina nie generuje środków.
Dodał, że nikt nie mógł się spodziewać 1 stycznia tego roku, że Szkoła Podstawowa nr 2 otrzyma
dofinansowanie na modernizacje kuchni albo uda się pozyskać dotacje na samochód strażacki.
Podkreślił ponownie ze dofinansowanie 20- % to nieatrakcyjne dofinansowanie, w przypadku
modernizacji kuchni otrzymano dofinansowanie rzędu 60 %. Dodał, że pozwolenie na przebudowę
drogi, o której mowa jest ważne 3 lata.
Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz, informując kolejnych o fatalnym stanie dachu w
Szkole Podstawowej nr 2 który grozi zawaleniem.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 6 wstrzymało

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035;
Wynik głosowania:
11za/ 0 przeciw/ 1wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty.

c) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Głogówek,

Wynik głosowania:

10za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty.
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

Wynik głosowania:
12za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
e) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”,

Wynik głosowania:
12 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:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023,

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2020 r.,

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt zostały przyjęte jednogłośnie.

i)

w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek przy udziale środków uzyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

Radny Tomasz Nosol zapytał, czy jest zainteresowanie tym dofinansowaniem.
Poproszono na salę pracownika merytorycznego – Karolinę Fiutkę – Naczelnik Wydziału Mienia
Komunalnego i Ochrony Środowiska, która odpowiedziała na wszelkie zapytania radnych.

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

j) w sprawie oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2020,

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
k) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
l)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z
przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie;

Radny Marcin Kus zapytał o termin składania wniosków do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Na salę poproszono pracownika merytorycznego ds. planowanie przestrzennego – Panią
Romanę Sznajder – Czarny, która odpowiedziała na zadane pytania.
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 11. Sprawy różne.
Radny Joachim Sobek poruszył kwestię regulaminu przyjmowania do przedszkoli publicznych
w gminie Głogówek. Poddał do luźnej dyskusji kwestię punktacji przyjmowania dzieci do
przedszkoli. Zapytał, czy jest możliwość, aby dzieci starsze w wieku np. 5 lat obligatoryjnie
z zasady musiały uczęszczać do przedszkola, gdyż zdarza się ze rodzice takich dzieci są
zbywani.
Radny Grzegorz Thiel zabrał głos i oznajmił, że w niedawnym czasie rozmawiał
z Naczelnikiem Wydziału EOZ- Jackiem Nalepą, od którego uzyskał informacje, że są jeszcze
miejsca w przedszkolach np. Biedrzychowicach, w Szonowie.
Burmistrz poinformował, że regulamin jest dość zbliżony do tego jakie obowiązują z innych
gminach. Zaznaczył, że jeżeli ktoś z rodziców poczuł się zbywany, został niewłaściwie
potraktowany przez dyrektora danej placówki to każdy ma prawo wnieść skargę. Zaznaczył,

że jeżeli urząd nie jest w posiadaniu informacji o złym potraktowaniu przez dyrektora to nie
ma szans, aby to poprawić i zając się sprawą.

Ad. 12. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnych.
Porządek obrad został wyczerpany.
Głos zabrał burmistrz Głogówka, który jeszcze raz podziękował radnym za zgodę na
przesunięcie sesji.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Aleksandra Makówka

