
PROTOKÓŁ NR 14/2023 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI  

I REMONTÓW, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

ORAZ KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

z dnia 24 stycznia 2023 roku 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w 

Głogówku dnia 24 stycznia 2023 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 10:00.  

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Róża Zgorzelska 

5. Mariusz Wdowikowski 

6. Grzegorz Thiel 

7. Joachim Sobek 

8. Piotr Samson 

9. Bogusława Poremba 

10. Jan Hojdem 

11. Bernard Dembczak 

12. Ewelina Barton 

13. Grzegorz Han 

 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Sekretarz – Karolina Fiutka 

• Skarbnik Gminy – Alina Janik 

• Dyrektor Centrum Kultury w Głogówku – Irena Sołtysek 

• Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Maciej Kruszewski 

• Kierownik Domu Dziennego „Senior+” - Krystyna Migus  

 

Na 14 członków Komisji obecnych było 13. 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. Ustalenie porządku obrad 

3.  Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii. 



4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-

2037, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży, uczniów oraz rodziców, 

d) w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, 

zlokalizowanej w Głogówku - w Baszcie, 

e) w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, 

zlokalizowanej w Szonowie,   

f) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior+” w Głogówku, 

g) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 

programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,  

h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie Komisji Wspólnej. 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Narkomanii 

Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przyjęto sprawozdanie do wiadomości.  

 



Ad. 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,  
 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Alina Janik, która przedstawiła jakich dokonuje się zmian 

w projekcie budżetu gminy na rok 2023 m.in. zwiększenie wydatków w administracji, środków 

na wypłaty dodatków węglowych, zwiększenie wydatków majątkowych na wykonanie 

dokumentacji przebudowy sieci napowietrznej 15V przy ul. Konopnickiej, czy modernizację 

świetlicy wiejskiej w Dzierżysławicach. 

Radny Marcin Kus zapytał, czy zwiększenie wydatków w administracji jest związane  

z wzrostem wynagrodzeń pracowników.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z dynamicznym wzrostem wynagrodzenia 

minimalnego pracowników na przestrzeni ostatnich kilku lat pensje uległy znacznemu 

wyrównaniu co zostało uznane za niewłaściwe dlatego w styczniu bieżącego roku dokonano 

zmian w wynagrodzeniach pracowników, aby właściwie gratyfikować osoby na 

poszczególnych stanowiskach.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba skierowała 

zapytanie, czy w świetlicy środowiskowej w Dzierżysławicach zatrudniona jest osoba na etacie. 

Sekretarz Gminy Karolina Fiutka wyjaśniła, że jest to świetlica wiejska, a nie świetlica 

środowiskowa i nie ma obowiązku zatrudniania osoby na etacie.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-

2037,   

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 



c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, 

uczniów oraz rodziców, 

 

Sekretarz Gminy Karolina Fiutka wyjaśniła, że od 17 stycznia 2023 r. wzrosła stawka za 

1 km przebiegu pojazdu, dlatego konieczna była zmiana ww. uchwały.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, 

zlokalizowanej w Głogówku - w Baszcie, 

 

Głos zabrała Dyrektor Centrum Kultury w Głogówku Irena Sołtysek, która wyjaśniła  

iż do tej pory w Baszcie w Głogówku funkcjonowała biblioteka utworzona na potrzeby 

projektu, dzięki któremu dokonano remontu pomieszczeń ww. obiektu ze środków unijnych. 

W księgozbiorze tego oddziału znajdują się głównie kroniki i dzienniki przez co 

zainteresowanie mieszkańców jest bardzo niskie. Ponadto kierownik działu muzealnego 

Aleksander Devosges-Cuber w związku z zakończeniem projektu, który zobowiązywał nas do 

utrzymywania filii biblioteki w tym miejscu, skierował prośbę o przeznaczenie pomieszczenia 

do organizacji wystaw stałych i tymczasowych. Zaznaczyła również, że informacja  

o zawieszeniu filii i przeniesieniu księgozbiorów do oddziału głównego Miejskiej i Gminnej 

Biblioteki w Głogówku przy ul. Batorego została przekazana do Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej, która nie wyraziła sprzeciwu w tej sprawie. Nawiązując także do drugiego projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, 

zlokalizowanej w Szonowie poinformowała, że w tym przypadku zamiar likwidacji filii 

związany jest z problemem lokalowym, ponieważ Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem 

Przedszkolnym w Szonowie, w której do tej pory mieściła się biblioteka złożyła 

wypowiedzenie umowy najmu. Wspomniała także, że ewentualne przeniesienie biblioteki do 

innego lokalu wiąże się z tym, że musi być to także lokal gminny, a takiego w Szonowie nie 

ma.  



 

 Radny Joachim Sobek zapytał gdzie zostanie przeniesiony księgozbiór z biblioteki w 

Szonowie. 

 Dyrektor Centrum Kultury wyjaśniła, że księgozbiór zostanie przekazany do filii 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, zlokalizowanej w Wierzchu. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

e) w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Głogówku, 

zlokalizowanej w Szonowie,   

 

Głos zabrał Radny Mariusz Wdowikowski z Szonowa, który zaznaczył że przed 

podjęciem decyzji o zamknięciu filii w Szonowie miały odbyć się rozmowy w jego obecności 

wraz z Burmistrzem Głogówka i Dyrektor Centrum Kultury, jednak nie miały one miejsca. 

Ponadto skierował zapytanie czy istnieje możliwość, aby mieszkańcy Szonowa przynajmniej 

raz w tygodniu mogli korzystać z biblioteki szkolnej.  

Dyrektor Centrum Kultury Irena Sołtysek poinformowała, że pytanie należy skierować do 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Szonowie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba wyraziła opinię, 

iż zamknięcie filii biblioteki powinno zostać omówione z mieszkańcami miejscowości Szonów, 

w której jest ona zlokalizowana.  

Pani Irena Sołtysek wyjaśniła, że informację o konieczności zamknięcia filii biblioteki ze 

względu na wypowiedzenie umowy najmu przekazywała Radnemu Mariuszowi 

Wdowikowskiemu, a zarazem sołtysowi sołectwa Szonów we wrześniu 2022 r. 

Niejednokrotnie rozmawiała również z dyrektor szkoły o możliwości przeniesienia biblioteki 

do innego pomieszczenia, uzyskała jednak odpowiedź, że zarówno dyrekcja, jak i rodzice 

uczniów szkoły pragną przeznaczyć pomieszczenia na pokoje dla logopedy, psychologa, czy 

utworzenie szatni dla dzieci.  

Radny Mariusz Wdowikowski poinformował, że przedstawi temat mieszkańcom sołectwa 

podczas zebrania sołeckiego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022r.  



Radny Józef Kowaś zaproponował, aby projekt uchwały podjąć podczas sesji w przyszłym 

miesiącu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przeniesienie projektu uchwały pod obrady sesji, która 

odbywać się będzie w miesiącu lutym.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior+” w Głogówku, 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba skierowała 

zapytanie do Kierownika Dziennego Domu „Senior+” Krystyny Migus, ile do tej pory wynosiła 

odpłatność za pobyt w placówce. 

Pani Kierownik Krystyna Migus wyjaśniła, że odpłatność była zależna od wysokości 

dochodu seniora i była to kwota w przedziale od 13 do 17 złotych, dodatkowo 2 złote dla każdej 

osoby dopłacane były z budżetu gminy. Dla osób o niższym dochodzie, które za pobyt wnosiły 

opłatę niższa niż 17 złotych proporcjonalnie dopłacano z budżetu gminy. Przedstawiona w 

projekcie uchwały podwyżka cen spowodowana jest przeprowadzonym wcześniej zapytaniem 

ofertowym, według którego wyłoniono najkorzystniejsza ofertę świadczenia usługi 

gastronomicznej w kwocie 20,50zł, co skutkuje wzrostem ceny o 1,50 zł. 

Radna Ewelina Barton zapytała kto w bieżącym roku będzie świadczył usługę 

gastronomiczną na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Głogówku.  

Pani Krystyna Migus odpowiedziała, że usługę gastronomiczną w roku 2023 na potrzeby 

Dziennego Domu „Senior+” w Głogówku będzie świadczyła firma Gastro Kern Sebastian.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 



 

g) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63/19 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 

stycznia 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 

programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

13za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 

Radny Marcin Kus zadał pytanie kiedy nastąpi przyśpieszenie spłaty kredytu 

długoterminowego. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kredyt długoterminowy  został zaciągnięty przez gminę na 

warunkach znacznie korzystniejszych niż obecnie oferowane warunki kredytów i jest spłacany 

zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba skierowała 

zapytanie jaka jest kwota obecnie zaciąganego kredytu. 

Skarbnik gminy odpowiedziała, że obecnie zaciągnięty zostanie kredyt na kwotę 

3 500 000,00 zł i jest to zgodne z założeniem budżetu. A przetarg zostanie ogłoszony na 

przełomie kwietnia i maja.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, wobec czego 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki głosowania: 

12za/0 przeciw/1 wstrzymuje się 



i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnił co było przedmiotem skargi  

i jakie stanowisko wypracowała komisja. 

 

Przewodniczący Komisji Wspólnej Mariusz Wdowikowski zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały. Uwag nie zgłoszono. Uchwała zostanie przegłosowana podczas LXVIII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku, która odbędzie się 27 stycznia 2023 r. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

 

Radna Ewelina Bartoń zadała pytanie, czy prace nad budową przedszkola przy  

ul. Pasternik przebiegają zgodnie z planem.  

Sekretarz Gminy Karolina Fiutka poinformowała, że prace przebiegają zgodnie  

z harmonogramem jaki został ustalony przez inwestora.  

Radny Joachim Sobek zapytał kiedy planowany jest termin ukończenia tej inwestycji. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze termin ukończenia inwestycji zaplanowany jest na 

2024 rok.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba skierowała 

pytanie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w jaki sposób przebiegają kontrole 

fizyczne zabudowań, w których prowadzone są dwa gospodarstwa domowe, w związku 

wypłatami dodatku węglowego, a także czy musza być one zapowiedziane.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maciej Kruszewski wyjaśnił, że kontrola nie 

musi być zapowiedziana. Podczas kontroli ustalane jest czy w budynku jest rozdzielność 

lokalowa, a w przypadku gdy nie ma możliwości takiego wydzielenia, czy znajduje się w nim 

wystarczająca ilość pomieszczeń pozwalająca gospodarować dwóm rodzinom tj. oddzielne 

kuchnie i łazienki.  

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał, czy wszystkie wnioski o wypłatę dodatku 

węglowego zostały już rozpatrzone. 



Kierownik OPS wyjaśnił, że trwają jeszcze ostatnie wywiady i do końca stycznia 

powinny zostać zweryfikowane wszystkie pozostałe wnioski.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głogówku Bogusława Poremba zadała 

dodatkowe pytanie, czy w przypadku, gdy spełnia się warunki lokalowe do gospodarowania 

dwóch rodzin, dopuszcza się posiadanie jednego źródła ogrzewania. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maciej Kruszewski odpowiedział, iż w takich 

przypadkach ustawa dopuszcza posiadanie wspólnego źródła ogrzewania.  

  

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnej. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Wspólnej. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów  

Mariusz Wdowikowski 

  

 

Protokolant 

Magdalena Ostarek 

 

 


