
PROTOKÓŁ NR 31/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 28.06. 2022 r. 

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

28.06.2022 r. o godz. 14:00 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. Tomasz Nosol 

5. Ewelina Barton 

Na 7 członków obecnych było 5. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

• Komendant Powiatowy Policji w Prudniku – mł. insp. Krzysztof Urban 

• Skarbnik - Alina Janik 

• Naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Jacek Nalepa 

• Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba 

Posiedzenie Komisji przeprowadzone zostało przez Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusza Wdowikowskiego, który przywitał 

zgromadzonych i zaproponował zmianę porządku obrad, dokładnie przesuniecie punktu 

Sprawy różne na początek obrad komisji. Poddano wniosek pod głosowanie. 

Wynik głosowania:  

5za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Wniosek został przyjęty. 

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:  

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

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Sprawy różne. 

5) Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

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



Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski poinformował radnych, że na obrady komisji 

zaproszony został Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban, w 

związku ze zmianą organizacji pracy Komisariatu Policji w Głogówku.  

Komendant wyjaśnił przyczynę zmiany dyżurów na Komisariacie Policji w Głogówku i dalszy 

sposób jego funkcjonowania oraz poinformował, że dotychczasowi dyżurni pełnić będą służbę 

w terenie.  

Radny Tomasz Nosol zapytał o możliwość zadaszenia bądź stworzenia miejsca wewnątrz 

budynku dla zgłaszającego interwencje po godzinie 22:00 w razie jakiegoś zagrożenia. 

Komendant odpowiedział, że jeśli nastąpi konieczność to to rozważą.  

Radna Ewelina Barton zapytała o dokładną procedurę obsługi mieszkańców po godz. 22:00. 

Komendant wyjaśnił tę kwestię. 

Następnie poruszony został temat przechowywania broni przez funkcjonariuszy i konieczności 

zakupu kasetek na broń. Nadmieniono, że w treści jednego projektu uchwały proponuje się, aby 

Gmina Głogówek przekazała pomoc finansową dla policji na zakup w/w kasetek.  

Radny Tomasz Nosol zapytał o dostępność alkomatu stacjonarnego będącego na wyposażeniu 

komisariatu.  

Komendant Powiatowy odpowiedział, że będzie on dostępny nadal w godzinach 6:00-22:00.  

Burmistrz Piotr Bujak na ręce Komendanta złożył serdeczne podziękowania za zabezpieczenie 

tegorocznych Dni Gminy Głogówek. 

 

Ad.5. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych na terenie Gminy 

Głogówek 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do sprawozdania. Następnie wspomniał o 

dwóch uszkodzonych hydrantach. 

Radny Tomasz Nosol zasugerował, aby przeglądy hydrantów były przed żniwami okresie maj-

czerwiec. 

Burmistrz odpowiedział, że rok temu przeglądy odbyły się w marcu w związku z pożarnej w 

gminie Lubrza. Dodał, że często przeglądy hydrantów odbywają się niezauważalnie i są 

sukcesywnie remontowane i wymieniane. 

 Uwag nie zgłoszono, wobec czego informacje przyjęto do wiadomości.  

 



Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

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

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2036,  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego;  

 

Burmistrz wyjaśnił, że pomoc finansowa dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika 

wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Racławice Śląskie” realizowanego przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji; 

 

Burmistrz poinformował o autopoprawce w treści projektu uchwały, dotyczącej przekazania 

środków finansowych na zakup kasetek na broń. 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 



e) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym 

opiekunem  

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba, która wyjaśniła, że 

projekt uchwały porządkuje system opieki nad dziećmi do lat 3 i jest wymagana według 

przepisów prawa.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

f) w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania jego statutu  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Jacek Nalepa wyjaśnił, że projekty uchwał 

dotyczące żłobka są porządkujące w związku z koniecznością dostosowania ich do przepisów 

prawa. 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba przybliżyła najistotniejsze 

zmiany w zapisie w statucie żłobka tj.  doprecyzowane zostały cele i zadania żłobka, 

wprowadzono nowy zapis dot. rekrutacji dzieci, odpłatności za pobyt i wyżywienie oraz zasady 

uczestnictwa rodzica w zajęciach.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba wyjaśniła, że projekt 

uchwały związany jest z obowiązkiem wprowadzenia nowego stanowiska pracy – pedagoga 

specjalnego, dla którego Rada Miejska ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 

pedagoga w wymiarze 22 godzin jak pozostali specjaliści określeni w poprzedniej uchwale. 



Radna Ewelina Barton zapytała czym będzie zajmować się pedagog specjalny. 

Lilianna Poremba odpowiedziała, że kwalifikacje pedagoga nie zostały jeszcze określone 

rozporządzeniem Ministra. Zaznaczyła, że weszła w życie zmiana ustawy Prawo Oświatowe, 

które określiło, iż we wszystkich szkołach i przedszkolach powinna być zatrudniona 

specjalistyczna kadra. Na dodatek ściśle określono, w których szkołach i w jakim wymiarze w 

zależności od liczby uczniów, ma być taka pomoc. Wiąże się to dla gminy ze znacznym 

wzrostem zatrudnienia.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

 

Zastępca Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Lilianna Poremba poinformowała, że  

z wnioskiem o zmianę uchwały i powrót do pierwotnej wysokości dodatku motywacyjnego nie 

mniej niż 1 % zwrócili się do burmistrza dyrektorzy szkół.  

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez 

Gminę Głogówek; 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty i Zdrowia – Jacek Nalepa wyjaśnił sposób naliczania 

opłaty i  ich pobór za wyżywienie w żłobku. 

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

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 



Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

Przewodniczący Komisji dochodzi nowy inkasent- sołtys Głogowca, następnie zapytał o 

pytania i uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do 

głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. 

Burmistrz poinformował, że na sesji poddany pod obrady będzie jeszcze jeden projekt uchwały 

dotyczący ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 

2022/2023 oraz wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną dwa 

zadania: dokumentacja przebudowy murów miejskich w Głogówku oraz dokumentacji budowy 

zestawu dróg w okolicy osiedla Winiary. 

Radna Ewelina Barton poprosiła o przesłaniu informacji o czesnych w innych ościennych 

gminach. 

Radny Joachim Sobek zapytał o incydent z awarią prądu na dniach Głogówka, o którym 

dowiedział się z „miasta”. 

Burmistrz odpowiedział, że Dni Głogówka odbyły się według planu.  

Ad. 8. 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  

Monika Domaradzka 


