PROJEKT PROTOKOŁU NR XVIII/2016
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 15 marca 2016 roku
Obrady XVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko. Przewodniczący RM podkreślił, że Sesja została
zwołana na wniosek Klubu Radnych „Niezależni Razem”.
Przewodniczący RM przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. Na
15 Radnych, obecnych było 14. Lista obecności Radnych oraz zaproszonych do udziału w Sesji gości
stanowią załącznik do protokołu.
Przed przystąpieniem do uchwalenia Porządku obrad Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz
zgłosił wniosek o wprowadzenie do Porządku następujących uchwał:
•

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,

•

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.

Burmistrz wyjaśnił, że zmiana dotyczy kwoty 6.880,00 zł, która przeznaczona zostanie na
zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka
Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017.
Ponadto Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie do Porządku obrad uchwały:
•

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

•

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Prudniku.

Burmistrz poinformował, że za pośrednictwem tych uchwał, po podpisaniu porozumień, wskazanym
Podmiotom zostaną przekazane środki w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczone w budżecie.
Przewodniczący RM zwracając się do Klubu Radnych „Niezależni Razem”, jako
wnioskodawcy, zapytał czy wyrażają zgodę na wprowadzenie do Porządku obrad przedstawionych
projektów uchwały. Członkowie Klubu jednomyślnie przystali na powyższe.
Radny Piotr Bujak w kwestii formalnej, wskazał, iż dzisiejsza Sesja o charakterze
nadzwyczajnym, najprawdopodobniej w ogóle nie powinna być zwoływana, ponieważ wniosek o jej
zwołanie podpisała tylko jedna Radna. Tymczasem przepisy jasno stanowią, że Sesja Nadzwyczajne
zwoływane są na wniosek Burmistrza albo ¼ ustawowego składu Rady. Podpis Przewodniczącego
Klubu Radnych nie równoważy podpisów wszystkich Radnych. Poprosił o ustosunkowanie się do tej
kwestii.
Przewodniczący RM oświadczył, że wniosek został złożony przez Przewodniczącą Klubu
w porozumieniu i za zgodą wszystkich jego 8 Członków.
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Radca prawny Leszek Dulęba wyjaśnił, że rozumie, iż jest inicjatywa Klubu zrzeszającego
conajmniej czterech Radnych, tj. ¼ ustawowego składu Rady, która taki wniosek złożyła. Natomiast
oficjalny wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął podpisany przez Przewodniczącą
Klubu. Przewodniczący RM na tej podstawie zwołuje Sesję. Wobec czego niewątpliwie dysponuje
dokumentem z wymaganymi podpisami.

W związku z powyższym Przewodniczący RM przedstawił uzupełniony Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie Quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
a)

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Głogówku,

b)

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej
w Głogówku,

c)

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,

d)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019,

e)

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

f)

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku.

5. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Radny Piotr Bujak zgłosił następującą uwagę do Porządku obrad. Wskazał, że w polskim
Sejmie prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje grupie 15 posłów, którzy w komplecie podpisują
projekty ustaw, a nie Przewodniczący konkretnego klubu. W związku, z czym wyraził swoją
wątpliwość, czy bieżąca sesja zwołana jest zgodnie z prawem.
Przewodniczący RM uznał, że wyjaśnienie Radcy prawnego było wyczerpujące. Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wyżej przedstawiony Porządek obrad, którego wynik
przedstawiał się następująco:
10 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymały się.

Przewodniczący RM przystąpił do realizacji pkt 4 – przyjęcie uchwał. Poinformował, że
w projekcie uchwały z pkt a) wprowadzona została autopoprawka, którą przedstawiono podczas
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wskazał, że usunięty został zapis dotyczący wyboru
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdyż było on niezgodny z aktualnie obowiązującym Statutem
Gminy Głogówek. Zwracając się do prowadzącego Komisję Rewizyjną Radnego Piotra Samsona
zapytał o ewentualne uwagi. Radny Piotr Samson oświadczył, że projekt został zaopiniowany
pozytywnie.

Kolejno Radny Piotr Bujak wskazał, że projekt w obecnym kształcie narusza art. 18a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni,
w tym przedstawiciele wszystkich Klubów z wyjątkiem Radnych pełniących funkcje, o których mowa
w art. 19 ust. 1.” mówiący o tym, że „Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 1–3
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym”. Wobec czego Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Poremba nie może zostać członkiem Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RM ogłosił 5 min. przerwę w związku z zaistniałym problemem prawnym.

Po wznawianiu obrad Przewodniczący RM oddał głos radcy prawnemu, który stwierdził, iż
formalnie „nie ma nad czym dyskutować”. Przyznał, że nie pamiętał, iż w skład prezydium wchodzi
pani Bogusława Poremba, a przepis w tej kwestii stanowi jasno. Wobec czego istnieją dwa wyjścia:
zrezygnowanie z funkcji wiceprzewodniczącej Rady bądź z ubiegania się o członkostwo w Komisji
Rewizyjnej. Wskazał, że decyzja należy do Wiceprzewodniczącej.

Przewodniczący RM poinformował, że rozwiązanie zaistniałego problemu wymaga więcej czasu,
wobec czego zarządził kolejne 10 min. przerwy.

Przewodniczący RM wznowił obrady XIX Sesji Nadzwyczajnej i przystąpił do realizacji pkt 4
Porządku obrad. Wyjaśnił, że w związku ze zgłoszonym naruszeniem konieczne było wprowadzenie
zmian w projektach uchwał z pkt a) i b). Wobec czego Komisja Rewizyjna oraz Komisja Spraw
Społecznych dokonały dodatkowych posiedzeń. Za zgodą wnioskodawców Przewodniczący RM
poinformował, iż do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku, w §1. pkt 2, wprowadza się następującą zmianę:
„do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się radną Gabrielę Nizińską”.
Przewodniczący zwracając się do Radnej zapytał, czy wyraża zgodę. Radna Gabriela Nizińska
odpowiedziała, że tak. Przewodniczący RM zapytał o uwagi do omawianego projektu. Uwag nie
zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący RM odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
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w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku, który następnie został
poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał sie następująco:
11 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się.

Następnie Przewodniczący RM poinformował, że za zgodą wnioskodawców zmianie uległa
treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Głogówku, wobec czego odczytał proponowany projekt zawierający następujący zapis:
„1) ze składu osobowego Komisji Spraw Społecznych w związku ze złożoną rezygnacją – odwołuje
się radną Gabrielę Nizińską;
2) do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych powołuje się radną Bogusławę Porembę;
3) ze składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku ze złożoną rezygnacją
– odwołuje się radną Bogusławę Porembę;
4) do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się radnego Henryka
Regimowicza.”
Następnie Przewodniczący RM zwrócił się do Radnego Henryka Regimowicza z zapytaniem
czy wyraża zgodę na powołanie go na Członka Komisji Rolnictwa. Radny Regimowicz odpowiedział,
że tak.
Kolejno Przewodniczący RM zwracając się do Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby
zapytał czy wyraża zgodę na powołanie jej na członka Komisji Spraw Społecznych.
Wiceprzewodnicząca odparła, że tak.

Radny Tomasz Nosol zgłosił wniosek o powołanie Radnego Stanisława Stadnickiego na
Członka Komisji Spraw Społecznych.
W związku z powyższym Przewodniczący RM zapytał Radnego Stadnickiego, czy wyraża
zgodę. Radny odpowiedział, że tak.
Przewodniczący RM poddał niniejszy wniosek pod głosowanie.
Wynik głosowania:
5 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
10 za/ 3 przeciw/ 1 wstrzymała się.
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Kolejno Przewodniczący RM przystąpił do rozpatrzenia pozostałych projektów uchwał:
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek poinformowała, że zwiększa się plan dochodów budżetu
o kwotę 6.880,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie
pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017.
Zwiększenie środków wynika ze złożenia oferty konkursowej na kwotę 28.080,00 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20162019,
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła, że załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wymagał
aktualizacji zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących, głównie z tytułu zwiększenia dotacji
Wojewody Opolskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej. Natomiast w załączniku nr 2
zwiększono limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem
Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

f) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku.
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymała się.

Ad 5.
W związku z wyczerpanie Porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
zakończył posiedzenie XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
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