PROTOKÓŁ NR 39/2018
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 26 marca 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,



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. Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka” (posiedzenie
wspólne z Komisją Społeczną).
2. Spotkanie z Prezesem Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o.
3. Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2017 r.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
5. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 1.
Temat z niniejszego punktu było omawiany wspólnie z członkami Komisji Spraw
Społecznych. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Andrzej Wawer w imieniu

obecnych Radnych oddał głos pani redaktor „Życia Głogówka”.
Pani Redaktor przedstawiła informację na temat działalności miesięcznika „Życie
Głogówka”, która stanowi załącznik do protokołu.
W związku z brakiem uwag, materiał został przyjęty do wiadomości. Następnie Pani
Redaktor oraz Członkowie Komisji Spraw Społecznych opuścili salę posiedzeń.

Ad 2.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz
Wdowikowski odczytał pismo Pani Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o. o.,
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która usprawiedliwiła swoją nieobecność. Przewodniczący wskazał, że ewentualne zapytania
dotyczące Zakładu Komunalnego można zadać Burmistrzowi.
Radny Marek Pelka zaproponował, by zaprosić Panią Prezes na kolejne posiedzenie
Komisji.
Burmistrz stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Wyjaśnił, że jest 100% udziałowcem
w spółce i wszelkie podejmowane tam decyzje muszą być z nim konsultowane.
Radny Marek Pelka wyraził swoje zdziwienie faktem kolejnej nieobecności Pani
Prezes. Następnie wskazał, że chciałby pozyskać informacje nt. działalności spółki.
Burmistrz zapytał, jaką działalność Radny ma na myśli, gdyż spółka zajmuje się
śmieciami,

sprzątaniem,

działalnością

wodno

–

kanalizacyjną,

inwestycjami

w nieruchomości, mieniem komunalnym.
Radny Marek Pelka zapytał, jak zmienił się skład osobowy, czyli ilość zatrudnionych
osób od momentu utworzenia spółki do dzisiaj.
Burmistrz stwierdził, że to jest sprawa wewnętrzna Spółki i nie udzieli odpowiedzi
w tej sprawie.
Radny Pelka

upewnił się, czy rzeczywiście nie dostanie odpowiedzi na zadane

pytanie.
Burmistrz potwierdził, że nie dostanie takiej odpowiedzi.
Następnie Radny Pelka zapytał, ile zleceń Spółka otrzymuje z Urzędu, a ile
prywatnych firm.
Burmistrz wskazał, że takiej informacji nikt nie udzieli, gdyż jest to wewnętrzna
sprawa spółki. Burmistrz zapytał, czy Radny udzieliłby informacji na temat swoich
kontrahentów.
Radny Pelka oświadczył, że nie ma z tym żadnego problemu. Dodał, że na przykład na
Gminę wystawił jedna fakturę.
Burmistrz zapytał, czy to jest zgodne z prawem. Następnie stwierdził, że finansowanie
spółki jest ich wewnętrzną sprawą, a pewne rzeczy nie podlegają ujawnieniu.
Radny Pelka wniósł o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania na piśmie.

Ad 3.
Nie zgłoszono uwag do „Sprawozdania z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy
Wsi w Gminie Głogówek za 2017 r.” Materiał został przyjęty do wiadomości.
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Ad 4.
Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Radny Marek Pelka zapytał, czy przedstawiona w projekcie suma 260 tysięcy złotych
na zakup budynku szkoły stanowi całą kwotę inwestycji.
Burmistrz odpowiedział, że nie. To jest tylko cześć środków. Dopóki nie dojdzie do
porozumienia nie będzie oficjalnych informacji w tej sprawie.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2018 -2021.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

c) w sprawie udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku na
zakup krzesła kardiologicznego.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
e) zmieniająca uchwałę nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
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tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

niektórych

nauczycieli,

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) zmieniająca uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Głogówek

regulaminu

ustalającego

wysokość

stawek

dodatku

motywacyjnego,

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych

dodatków,

szczegółowy

sposób

obliczania

wynagrodzenia

za

godziny

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
g) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku.
Radna Gabriela Nizińska zapytała, czy Gmina poczyniła jakieś starania w kierunku
czipowania zwierząt.
Przewodniczący stwierdził, że wiele psów jest podrzucanych, szczególnie w okresie
letnim.
Burmistrz stwierdził, że czipowanie jest dobrym pomysłem, tylko trzeba znaleźć źródło
finansowania.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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i) w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
j) w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Przewodniczący poinformował, że do Radnych trafiły dodatkowe projekty uchwał,
o których wprowadzenie do porządku obrad Sesji wniesie Burmistrz. Następnie zapytał
o uwagi do projektu uchwały:


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.

Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.


w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa, Gmina Głogówek.

Radny Marek Pelka zapytał, kto jest właścicielem działki której dotyczy zmiana.
Burmistrz odpowiedział, że nie wie.
Radny Pelka poprosił, by na następną Komisję przygotować mu taką informację.
Burmistrz stwierdził, że takiej informacji może udzielić pracownik merytoryczny.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

Ad 5.
Radny Marek Pelka odnosząc się do Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem
Mieszkaniowym wskazał, że podczas ostatniej Sesji złożył zapytanie dotyczące rozbicia
kosztów przedstawionych w załączniku nr 2 pn.”Koszty zarządzania Gminnym Zasobem
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Mieszkaniowym”. Następnie przedstawił otrzymaną odpowiedź. Poinformował, że kwota
podana w odpowiedzi różni się od kwoty podanej w sprawozdaniu. Wobec czego zapytał,
która kwota jest prawdziwa czy 956 000 zł, czy 1 000 200 zł.
Pani

Skarbnik

odpowiedział,

że

kwota

1 000 200

zł.

Wyjaśniła,

że

najprawdopodobniej pracownik merytoryczny, który opracowywał dane popełnił błąd.
Dodała, że druga odpowiedź została sprawdzona przez nią samą i ta jest poprawna.
Radny Pelak stwierdził, że w związku z powyższym „Program” został przyjęty
z błędem.
Pani Skarbnik stwierdziła, że kwoty te nie wpływają na „Program”, a każdy może się
pomylić. Dodała, że niebawem Radni otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu i będzie
można sprawdzić, które kwoty są prawdziwe.
Burmistrz dodał, że w opracowaniu napisane jest, że zarządzanie wyniosło 956 tys.
złotych.
Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to zarządzanie przez wspólnoty, a do tego dochodzą
środki pochodzące z budżetu Gminy, jako właścicieli.
Radny Marek Pelka uznał, że wygląda na to, że kwoty w Programie „brane są
z sufitu”.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pracownik przedstawił kwotę dotyczącą tylko
zarządzania, która obejmuje energię, wodę, centralne ogrzewanie, odpady płynne, usługę
administrowania. To wszystko znajduje się na jednej fakturze wspólnoty, nie jest rozbijane,
ponieważ nie ma takiej potrzeby ani takiego obowiązku, wręcz byłoby to nieprawidłowe.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Małgorzata Wolf
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