
PROTOKÓŁ NR 10/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 26 października 2015 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, finansów, inwestycji i remontów odbyło się w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według 

załączonej listy obecności. Na 7 Radnych, na początku obrad obecnych 6. Ponadto w obradach 

uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel,  

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, następującej treści:  

1. Uchwalenie stawek podatków lokalnych. 

2. Plan obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi w temacie z pkt 1.  

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek poinformowała, że stawki podatku od nieruchomości oraz od 

środków transportowych pozostają na poziomie roku poprzedniego. Natomiast podatek rolny jest 

zgodny z komunikatem GUS. 

 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do zaopiniowania 

następujących projektów uchwał: 

1) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 

2016 rok, 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

2) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 

transportowych na 2016 rok. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 



 

Ad 2.  

Plan obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek został przyjęty do wiadomości.  

Do obradujących dołączył spóźniony Radny. 

Na 7 Radnych, obecnych 7. 

 

Ad 3.  

 Przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 

ścieków dla Gminy Głogówek, 

Radny Marek Pelka zapytał, z czego wynika podnoszenie tylko stawek na wodę, bez podnoszenia 

stawek za ścieki.  

Burmistrz odpowiedział, że w związku z inwestycją na ulicy Młyńskiej w Głogówku istnieją dwie 

możliwości partycypowania w koszta przez Gminę, tj. poprzez podniesienie stawek za wodę lub przez 

dokapitalizowanie spółki, co związane jest z długą procedurą biurokratyczną łącznie ze zmianą aktu 

notarialnego. W przypadku podjęcia niniejszej uchwały, zostanie podniesiona taryfa na wodę, którą 

dofinansuje Gmina. Natomiast za pośrednictwem niżej wymienionego projektu uchwały pula 

dofinansowania zostanie przekazana na rzecz Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. i wydatkowana na 

przeprowadzenie remontu wodociągu na ul. Młyńskiej. 

Radny Marek Pelka zapytała, o jakiej kwocie jest mowa. 

Burmistrz odpowiedział, że o sumie ok 300 tys. zł.  

Wobec powyższego Radny uznał, że nigdzie nie jest napisane, że ta kwota faktycznie zostanie 

wykorzystana na rzecz przebudowy wodociągu.  

Burmistrz oświadczył, że jako główny udziałowiec spółki zadba o to by pieniądze były wydane 

zgodnie z przeznaczeniem.  

W związku z barkiem dalszych pytań przystąpiono do procedury głosowania. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Głogówek  

w 2016 roku, 

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się; 



 

 

c) 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, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

d) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru  

i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie 

Gminy Głogówek, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

e) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek, 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/2 wstrzymała się; 

 

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

Radna Gabriela Nizińska uznała, że wielu spośród mieszkańców nie wywiązuje się z obowiązku 

dokonywania opłat za odbiór śmieci. Wskazała na potrzebę dokładniejszej kontroli i nadzoru.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/2 wstrzymała się. 

 

Ad 4. 

Radny Henryk Regimowicz poruszył sprawę słabego oświetlenia ogródka jordanowskiego w parku 

miejskim.  

Burmistrz poinformował, że wszystkie latarnie w parku zostaną kompleksowo wymienione. Jak 

równie Gmina domaga się o wymianę lamp na ul. Szkolnej oraz Dworcowej. 

 



Radny Henryk Regimowicz poinformował o zaśmieconej działce gminnej w okolicy przystanku PKS. 

Poprosił o jej uporządkowanie.  

Burmistrz odpowiedział, że działka ta tylko częściowo należy do Gminy i, że poleci jej uprzątniecie. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 

 


