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PROTOKÓŁ NR 32/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 30 sierpnia 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 7. 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 I półrocze 2017 r. 

2. Informacja nt. przygotowania do Dożynek Gminnych pod względem finansowym. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

 Przewodniczący zapytał o uwagi do tematu z niniejszego punktu.   

 Radny Marek zauważył, że przy jego wniosku dotyczącym wystosowania pisma do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie uzupełnienia tłuczniem dziur w betonowej drodze 

prowadzącej do OHZ-tów w Rzepczach odnotowano, że „udzielono merytorycznej 

odpowiedzi”. Wobec czego zastanawiał się, czy merytoryczną odpowiedzią jest to, że pisma 

nie wystosowano.  

 Burmistrz odpowiedział, że tak, ponieważ zostało wykonane zadanie polegające na 

udzieleniu odpowiedzi Radnemu. 

 Radny poinformował, że tłuczeń został wysypany, o co on zadbał i wykonał.  

  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 2. 

 Nie zgłoszono uwag do materiału z zakresu niniejszego punktu. Informacja została 

przyjęta do wiadomości.  
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Ad 3. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

c) w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. 

Radny Stanisław Stadnicki poinformował, że po ostatnim posiedzeniu w którym 

uczestniczyli Dyrektorzy Szkół doszły go głosy, że Dyrektorów mówiące o tym, że w kółko 

przedstawiane są różne potrzeby oświaty, które i tak nie są realizowane. Stwierdził, że Gmina 

już i tak bardzo pomaga Policji, więc może tym razem środki zamiast Policji przekaże się 

oświacie.  

  Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie posiada Straży Miejskiej, jednakże w każdej 

sytuacji może liczyć na Policję. Tym razem Policja zwróciła się o pomoc. Zapytał, czy Radny 

naprawdę uważa, że pomoc ta jest nie odpowiednia w stosunku do tego ile razy udzielano na 

wsparcia i pomocy w trybie szybkim, co ułatwiło nam funkcjonowanie oraz obsługę wielu 

imprez. Burmistrz uznał, że Komisariat znajduje się na naszym terenie więc naszym 

obowiązkiem jest ściśle współpracować. Burmistrz dodał, że Szkoły są sukcesywnie 

remontowane, czego przykładem jest obecny budżet.  

 Radny Stadnicki uznał, że tym razem należało by odstąpić od przekazania środków dla 

Policji.   

 Wśród obecnych doszło do luźnej dyskusji. Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się. 
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d) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się.  

 

e) w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

f) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 2015 i 2016 

rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

g) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 2017-2020  

z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 
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Ad 4.  

Brak uwag.  

 

 Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


