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PROTOKÓŁ NR 26/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 27 stycznia 2017 roku 

 

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

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji 

wg załączonej listy obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2016 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne.  

4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2017 r. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze 2016 roku. 

Materiał został przyjęty do wiadomości. 

 

Ad 2.  

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała. 

Nie zgłoszono uwag.  

Wynik głosowania:   

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny. Na 7 Radnych, obecnych 7.  
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b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

f) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne. 

Radny Marek Pelka wskazał, że na zadania wymienione w niniejszej uchwale w budżecie 

nie została zabezpieczona żadna kwota.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pula, która została zabezpieczona na ekologiczne 

oczyszczalnie ścieków będzie przeksięgowana na rzecz dotacji. 

Radny Pelka stwierdził, że nie przedłożono Radnie projektu chwały zmieniającej budżet. 

Pani Skarbnik odpowiedział, że taki projekt zostanie przekazany w najbliższym czasie.   

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 
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g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2017 roku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała 

Urbana. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

i) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

j) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:   

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

 

Ad 3. 

 Burmistrz poinformował, że w trakcie jego kadencji Gmina Głogówek na działalność 

związaną z ekologią wydała 15 milionów złotych. W 2012 roku Głogówek otrzymał 

wyróżnienie z WFOŚiGW w Opolu dla Gminy najlepiej wykorzystującej środki przeznaczone 

na ochronę środowiska.   

 

Radna Gabriela Nizińska poinformowała, że w budynku przy placu obok Muzeum 

zapadła się piwnica. Zapytała jakie działania podjęto w tej sprawie.  
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Burmistrz odpowiedział, że sprawa trafiła do konserwatora zabytków, który nakazał 

odtworzenie piwnicy. Teren jest własnością Spółdzielni. Gmina zaproponowała Spółdzielni 

zamianę, jednakże nie doszło do porozumienia. Wobec czego Spółdzielnia musi sama uporać 

się z tym problemem.  

 

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 4.   

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, 

Inwestycji i Remontów na 2017 r. Plan został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie. 

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


