
PROTOKÓŁ NR 32/2022 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

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

24.08.2022 r. o godz. 13:00 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 6 członków obecnych było 5. Ponadto w obradach udział wzięli:  

• Burmistrz Głogówka- Piotr Bujak 

Posiedzenie Komisji przeprowadzone zostało przezPrzewodniczącego Komisji 

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

zgromadzonych gości.  

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:  

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

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2022 r. 

5) Informacja nt. przygotowanie do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

7) Sprawy różne. 

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

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2022 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane radnym na 

skrzynki mailowe. Zapytał o pytania do sprawozdania, uwag nie zgłoszono w związku z czym 

przyjęto sprawozdanie do wiadomości. 

 

Ad. 5. Informacja nt. przygotowanie do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 



Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja została przesłana radnym na skrzynki 

mailowe.  

Głos zabrał Burmistrz, który wspomniał o namiocie będącym w posiadaniu gminy używanym 

dotychczas podczas imprez plenerowych, poinformował o zamiarze sprzedaży go  

w niedalekiej przyszłości.  

Zapytał o pytania do sprawozdania, uwag nie zgłoszono w związku z czym przyjęto 

informację do wiadomości. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawiezmian w budżeciegminynarok 2022, 

 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.  

Burmistrz Głogówka poinformował o autopoprawce do projektu uchwały, następnie 

zreferował najistotniejsze zmiany w budżecie.  

Radny Joachim Sobek zapytał o kwestie przyłącza energii na PSZOK. 

Burmistrz wyjaśnił, że dotychczas zamontowana była tam fotowoltaika, w przypadku jej 

braku uruchamiał się agregat. Na dzień dzisiejszy konieczne jest przyłączenie PSZOKU do 

energii elektrycznej ze względu na awaryjność. 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawiezmianywieloletniejprognozyfinansowejGminy Głogówek nalata 2022-2037,  

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 rozpatrzenia petycji 

 

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. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

Radny Tomasz Nosol zwrócił uwagę na uszkodzone przez wiatr lustro drogowe w 

Golczowicach przy wyjeździe do Sysłowa.  

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię zalania domostw przez ostatnie ulewne deszcze. 

Radni podjęli dyskusję w tym temacie. 

Radny Tomasz Nosol zapytał o kwestie zaopatrzenia placówek oświatowych w opał na zimę. 

Burmistrz odpowiedział, że gminy nie powinny mieć problemu z dojściem do zasobów 

opałowych. 

Radny Joachim Sobek zapytał o wnioski na dodatek węglowy. 

Burmistrz odpowiedział, że wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Głogówku.  

 

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  

Aleksandra Makówka 


