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PROTOKÓŁ NR 35/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 27 listopada 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: 

 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 zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie zostało przyjęte do wiadomości.  

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

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

Radny Marek Pelka wskazał, że zabezpieczane są pieniądze na remont remizy 

w Rzepczach. Zapytał, co wchodzi w zakres planowanych prac. 

 Pani Skarbnik odpowiedziała, że będzie malowana elewacja. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany, które zaszły w uchwale budżetowej.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

Nie zgłoszono uwag. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich publicznych 

szkół podstawowych oraz zespołów szkół w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 dla gminy 

Głogówek”. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka – przyjęto 

do wiadomości. 

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Głogówku – przyjęto do wiadomości.  

Ad 3.  

Brak uwag.  

Na tym protokół zakończono.  

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


