
PROTOKÓŁ NR 28/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w dniu 

30.03.2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu 

wzięli udział następujący członkowie:  

1. Mariusz Wdowikowski 

2. Joachim Sobek 

3. Róża Zgorzelska 

4. Piotr Samson 

5. Tomasz Nosol 

6. Ewelina Barton 

Na siedmiu członków obecnych było sześciu. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Skarbnik - Alina Janik 

• Dyrektor Centrum Kultury w Głogówku – Irena Sołtysek 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13:00. Przeprowadzone zostało przez 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusza 

Wdowikowskiego, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek 

obrad:  

1) Otwarcie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Analiza sprawozdania finansowania gminnej gazety „Życie Głogówka” za 2021 r. 

5) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

6) Sprawy różne. 

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

 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Analiza sprawozdania finansowania gminnej gazety „Życie Głogówka” za 2021 r. 

     Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że otrzymali materiały na maila. Poprosił 

o dyrektor Centrum Kultury Irenę Sołtysek o zabranie głosu. 

Dyrektor Irena Sołtysek przedstawiła najistotniejsze kwestie dot. sprawozdania.  

Nie zgłoszono uwag, w związku z powyższym przyjęto informacje do wiadomości. 



Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy referując najistotniejsze kwestie dot. budżetu gminy. 

Radny Joachim Sobek zapytał z czego wynika potrzeba wprowadzenia zadań inwestycyjnych 

dot. basenu. 

Skarbnik odpowiedziała, że zadania „Modernizacja automatyki basenowej” oraz 

„Modernizacja instalacji technologii basenowej” jest to związane z uszkodzeniami  

i otrzymanym odszkodowaniem za ten fakt. 

Natomiast „Modernizacja automatyki basenowej, w tym wymiana przetworników częstotliwości, 

wymiana sond hydrostatycznych” związane jest z dużym stopniem zużycia i istnieniem zagrożenia 

możliwej w sezonie awarii. Dodała, że inwestycje te są konieczne celem zachowania ciągłości 

funkcjonowania basenu w sezonie. 

Radna Ewelina Barton zapytała jaką kwotę gmina będzie musiała dołożyć w związku z jej 

zmniejszeniem w tym roku.  

Skarbnik odpowiedziała, że gmina ogólnie dokłada do oświaty ponad 50%, a subwencja jest 

dużym ubytkiem, bo ok. 400 tys. zł. a jej brak i tak zwiększy już duże dofinansowanie z budżetu 

gminy w oświatę. Dodała, że obciążeniem w oświacie jest też zwiększenie wynagrodzenia 

minimalnego.  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036,  

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Gminy 

Głogówek, 

Wynik głosowania:  



6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek, 

Na salę poproszono pracownika merytorycznego Dawida Bojdo, który wyjaśnił potrzebę 

podjęcia w/w projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP  

z terenu gminy Głogówek, 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

Radny będący strażakiem nie głosował. 

 



h) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek na lata 2021-

2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

i) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 

rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

j) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2021 r., 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie 

 

k) – ii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw  

 

W związku z tym, iż zmiany w statutach są takie same Przewodniczący Komisji 

zaproponował głosowanie projektów uchwał w sposób blokowy.  

Radni nie wyrazili sprzeciwu.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 



jj) 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 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

kk) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

ll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższe projekty zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie 

niebezpiecznego parkowania samochodów na ulicy Młyńskiej w Głogówku.  

Wywiązała się dyskusja.  

Przewodniczący zauważył, że brak jest podpisów mieszkańców, w imieniu których 

Przewodniczący kieruje pismo, ponadto nie uszczegółowiono problemu w piśmie. Radny 

Tomasz Nosol zaproponował, aby specjalista w dziedzinie ruchu drogowego bądź 

drogownictwa się wypowiedział na ten temat. Radna Róża Zgorzelska zaproponowała 

postawienie odpowiedniego znaku drogowego np. ograniczającego postój do określonego 

czasu. 



Radni zaproponowali, aby Przewodniczący Rady Miejskiej uszczegółowił przedmiot pisma 

oraz przedstawił swoje propozycje rozwiązania tego problemu.  

 

Ad. 7.  Zakończenie posiedzenia Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów dziękuje 

wszystkim obecnym za udział i zakańcza posiedzenie.  

Na tym protokół zakończono.  

 

                           Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów,  

                                Inwestycji i Remontów  

                  /-/ Mariusz Wdowikowski 

Protokolant  

Aleksandra Makówka  

 


