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PROTOKÓŁ NR 37/2018 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 30 stycznia 2018 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, 

 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 2017 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne.  

4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2018 r. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad 1.  

 Przewodniczący poprosił o uwagi do sprawozdania z realizacji wniosków za II 

półrocze 2017 r. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gmin y Głogówek na lata 

2018-2021. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) 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 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

j) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej 

i Alei Lipowej w mieście Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 

Ad 3.  

Sprawy różne.  

Nie zgłoszono zapytań, uwag w temacie z niniejszego punktu.  
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Ad 4.  

Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów na 2018 rok stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


