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PROTOKÓŁ NR 3/2014 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 23 lutego 2015 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według załączonej listy 

obecności. Na 7 Radnych, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Sekretarz Gminy Głogówek Anna Barysz, 

  Redaktor Naczelna miesięcznika „Życie Głogówka” Małgorzata Wójcicka - Rosińska, 

 Główna Księgowa MGOK w Głogówku Iwona Hruzik.   

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, który wyglądał 

następująco: 

1. Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka”. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1. 

Główna Księgowa MGOK w Głogówku pani Iwona Hruzik oraz Redaktor Naczelna 

miesięcznika „Życie Głogówka” Małgorzata Wójcicka – Rosińska przedstawiły sprawozdanie 

finansowe dot. gminnej gazety „Życie Głogówka”, które stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad 2.  

a) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na  

lata 2015-2025”, 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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d) w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek, 

Radny Marek Pelka zapytał, na jakiej podstawie zostały przeniesiony lokal wyborczy z 

Rzepiec do Kierpnia.  

Pani Sekretarz odpowiedziała, że zmiana ta została wymuszona poprzez wytyczne Kodeksu 

Wyborczego tj. dostosowanie lokali do wyborców niepełnosprawnych. Ponieważ w budynku 

świetlicy w Kierpniu nie ma barier architektonicznych postanowiono o przeniesieniu lokalu.   

Radny Marek Pelka oświadczył, że jest przeciwny tej zmianie, gdyż wpłynie to znacznie na 

frekwencję.  

Dalszych uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

e) w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 w Głogówku, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

f) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Głogówek.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 2/2015 na działalność Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący RM zapytał o uwagi do niniejszego projektu – przyjęto do wiadomości.  

 

Ad 3.  

 Wiceprzewodnicząca RM Bogusława Poremba poprosiła o interwencję w sprawie 

zaasfaltowanych studzienek kanalizacyjnych na wysokości szkoły oraz „Domu ludowego”.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.     

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


