
PROTOKÓŁ NR 9/2021 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I 

REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 20 grudnia 2021 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się stacjonarnie w Sali Posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku dnia 20 grudnia 2021 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 14:00.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Tomasz Nosol 

2. Róża Zgorzelska 

3. Mariusz Wdowikowski 

4. Jan Hojdem 

5. Bogusława Poremba 

6. Grzegorz Thiel 

7. Tadeusz Wrona 

8. Ewelina Barton 

9. Piotr Samson 

10. Fabian Patron 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Skarbnik Gmina – Alina Janik 

 

              Na 11 członków Komisji obecnych było 10. 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) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.   

6) Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

7) Sprawy różne.  

8) Zakończenie Komisji Wspólnej. 



 

Ad. 3. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

9 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Wszedł na salę radny Fabian Patron. Stan radnych 10/11. 

 

Ad. 4. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok. 

 Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który po krótce przedstawił budżet gminy 

zaplanowany na rok 2022. Zaznaczył, że budżet zaplanowany jest bardzo ostrożnie, gdyż 

obecna sytuacja gospodarcza - wzrost cen energii, gazu odbija się także na budżecie gminy.  

Dodał, że uwaga skupia się na inwestycjach już rozpoczętych i inwestycjach, które mają 

zagwarantowane już dofinansowanie.  

 Głos zabrała także Skarbnik Gminy Alina Janik, która poinformowała o drobnych 

poprawkach do projektu budżetu na rok 2022 dotyczących zmian kosmetycznych, związanych 

z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na zapisy w projekcie budżetu. 

Wyjaśniła jakich zmian wymaga kolegium RIO. 

Radna Róża Zgorzelska odnosząc się do przedsięwzięcia zaplanowanym w ramach 

Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biedrzychowice dokładnie: Modernizacja drogi Złota Górka. 

Zapytała o szanse dołożenia do inwestycji środków z budżetu gminy, gdyż środki z Funduszu 

sołeckiego z pewnością nie wystarcza na wykonanie całej drogi. 

Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, 

gdyż wszystko zależy od wartości kosztorysowej całej inwestycji i jak będą kształtowały się 

inne pojawiające się dofinasowania.  

Radna Róża Zgorzelska wyraziła niezadowolenie, że remont drogi Ziedlung  

w Biedrzychowicach nie znalazł się w budżecie na przyszły rok.   

Burmistrz Piotr Bujak wyjaśnił, że jako wioska powinni obrać jeden wspólny cel/ 

przedsięwzięcie a nie rozpoczynać kilka inwestycji naraz, nie dokańczając ich. Dodał, że jest 

wiele sołectw, a wprowadzając przedsięwzięcie do Funduszu Sołeckiego danego sołectwa nie 



można jednocześnie wymagać, że Gmina dołoży pieniądze do każdego zadania. W obecnej 

chwili priorytetem jest racjonalność funkcjonowania.  

Wyjaśnił, też, że w przypadku remontu drogi w Rzepczach nie zaplanowane remontu całej 

drogi, a jedynie jej cześć. Do budżetu zostaną wprowadzone także środki finansowe na dotacje 

dla powiatu na przebudowę drogi Dzierżysławice -Racławice Śląskie, nie wiadome są też 

kwestie chodników w Kierpniu. Poinformował także o zobowiązaniu wobec Zarządu Dróg w 

sprawie ronda w Szonowie, w którym gmina w pewnej kwocie będzie partycypować w tym 

zadaniu. Dodał także, że w budżecie Samorządu Województwa Opolskiego zatwierdzony jest 

wniosek o budowę chodnika przy ul. Prudnickiej w Racławicach Śląskich z uwagą, aby gmina 

partycypowała w kosztach. Dodał, że potrzeby są nieskończone i trzeba zawierać kompromisy. 

Odnosząc się do kwestii drogowych poinformował, że gmina w ramach polskiego ładu będzie 

składać wniosek na dokończenie drogi - ul. Jana Pawła II w Głogówku, jest także nowopowstała 

ulica Wyszyńskiego w Głogówku i ulica Cybisa. Dodał także że gdy przejdzie wniosek budowy 

obwodnicy to wszystkie zamiary drogowe zostaną „wywrócone do góry nogami”. Jest także 

potrzeba wykonania utwardzenia drogi do gruntów rolnych w Mochowie, nie wiadomym jest 

też temat ZOL-u w Głogówku.  

Radny Fabian Patron zapytał o kwestie gazyfikacji gminy.  

Burmistrz odpowiedział, że o gazyfikacji decyduje Polska Spółka Gazownictwa, do 

której została większość dokumentów wysłana i regularnie otrzymywane są odpowiedzi  

o nieefektywności ekonomicznej gazyfikacji. Wyjaśnił radnym jak rozpatrywane są wnioski 

przez PSG. 

Dalszych pytań nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok, 

 

Wyniki głosowania: 

10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2022 – 2036. 

 



Wyniki głosowania: 

10 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

 

W związku z obecnością Burmistrza Głogówka na komisji Przewodniczący przeszedł do 

punktu 7. Sprawy różne. 

 

Ad.7. Sprawy różne. 

Przewodniczący Mariusz Wdowikowski poruszył kwestę wniosku dotyczącego ustawienia 

latarni w miejscowości Kazimierz przy ostatniej posesji.  

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie zamontowano latarni, w związku zamierzeniem Gminy 

do kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na nowoczesne, energooszczędne 

oświetlenie ledowe. 

Radny Jan Hojdem zwrócił uwagę na nieświecące lampy na nowo wyremontowanym moście 

w kierunku Mochowa oraz zapytał czy zostało wysłane pism dotyczące dokończenia kawałka 

chodnika i ścieżki rowerowej w kierunku Mochowa.   

Burmistrz odpowiedział, że pismo zostało wystosowane, jednak odpowiedź na nie, nie jest 

satysfakcjonująca Z kolei w kwestii oświetlania a mostu wyjaśnił, że w obecnej chwili trwa 

proces przekształcenia własności nowo zamontowanych słupów oświetleniowych. 

Radny Tadeusz Wrona zapytał o termin uprzątnięcia PSZOKa w Racławicach Śląskich. 

Burmistrz wyjaśnił, że jego uprzątniecie potrwa do końca roku, natomiast konieczna jest 

obecnie poprawa kwestii instalacji elektrycznej. Poprosił o trochę cierpliwości.  

Radna Bogusława Poremba poruszyła kwestię „delikwentów spod tunelu” notorycznie 

przesiadujących na ul. Spółdzielczej w Głogówku w okolicach placu zabaw, co demoralizuje 

dzieci i jest złą wizytówką miasta.  

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnej i poinformował, że wielokrotnie incydenty były 

zgłaszane na komisariat policji. Dodał, że podczas przyjazdu policji osoby te w danym 

momencie tylko siedzą i nie ma podstaw do ich ukarania. Z kolei gmina nie ma straży miejskiej 

która mogłaby na bieżąco kontrolować ten rejon. 

Radna Bogusława Poremba zaproponowała demontaż altany na kubły na śmieci przy  

ul. Spółdzielczej w związku z przesiadywaniem w niej osób spożywających alkohol.  

Burmistrz wyjaśnił, że z w/w altaną tego typu problemy były już od dłuższego czasu. M.in. 

zamontowano niedawno nowy system zamykania tej altany, jednak większość mieszkańców 

gubiła klucze. 



Radny Grzegorz Thiel wtrąciła, że zdarzały się także przypadki wpychania zapałek do zamków 

na klucze i konieczna była wymiana całego zamka a tym samym też wszystkich kluczy.  

Wywiązała się dyskusja na ten temat. 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

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

Salę opuścił radny fabian Patron. Stan obecnych radnych 9/11. 

 

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

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

2035   

Wyniki głosowania: 

9za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022, 

 

Na salę wszedł powrócił radny Fabian Patron. Stan obecnych radnych 10/11. 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej; 

 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek  

w 2022 roku 

 

 



Radny Tomasz Nosol wspomniał, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Burmistrz nadmienił 

o zamyśle utworzenia w przyszłości punktu przetrzymania 3-4 dniowy zwierząt zanim trafią do 

schroniska. Spowodowane jest to faktem, że zdarzają się przypadki, iż po 1-2 dniach właściciele 

czworonogów się po nie zgłaszają a gmina pokrywa koszty weterynarza i schroniska.  

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

Ad. 5. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

 

Przewodniczący przeczytał plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

Następnie zapytał o uwagi i pytania do planu. 

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki głosowania: 

10za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

Mariusz Wdowikowski 

  

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


