PROTOKÓŁ NR 13/2016
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 26 stycznia 2016 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 Głogówek Ilona Hudaszek.

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. Z uwagi
na tematykę Porządku obrad, zaproponował następującą zmianę kolejności omawianych pkt:
1. Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2015 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy różne.
4. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2016 rok.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Przewodniczący Komisji zapytał Radnych o uwagi do sprawozdania z realizacji wniosków za
II półrocze 2015 r.
Radny Stanisław Stadnicki wskazał na brak wszystkich zgłaszanych przez niego wniosków,
a dokładnie interpelacji dotyczącej remontu drogi polnej pomiędzy Racławicami Śl. a Wierzchem.
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że jest to ujęte w sprawozdaniu, które zostało wysłane do
Radnych wraz z materiałami na sesję.
Wiceprzewodnicząca RM Bogusława Poremba dodała, że rozmawiała z sołtysem Racławic Śl.,
który nadzorował prace remontowe tej drogi. Poinformowała, iż sołtys wyraził swoje oburzenie
faktem, iż Radni interweniują w sprawie niniejszego remontu, nie sprawdziwszy wcześniej stanu
rzeczy, a tymczasem prace zostały już tam zakończone.
W związku z brakiem dalszych uwag sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2015
roku zostało poddane pod glosowanie i przyjęte jednogłośnie.

Ad 2.
Kolejno przystąpiono do zaopiniowania materiałów na sesję:

a) Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r.,
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła zmiany zeszłe w uchwale budżetowej.
Radny Marek Pelka zapytał, w jaki sposób będzie finansowana dotacja dla Samorządu
Województwa Opolskiego na remont chodnika w Głogówku.
Burmistrz odpowiedział, iż bedzie to pomoc rzeczowa w 100 % finansowana z budżetu
Gminy.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał niniejszy projekt pod
glosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się;
b) Projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;
c) Projekt uchwały 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 wstrzymały się;
d) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa
Opolskiego.
Radna Gabriela Nizińska zapytała, co Gmina otrzyma w zamian za udzieloną pomoc
rzeczową.
Burmistrz odpowiedział, że w dalszym ciągu Gmina walczy o remont ul. Głubczyckiej
w Racławicach Śl., jest już przygotowana dokumentacja, ale w okolicy kwietnia okaże się czy dojdzie
do remontu. Szanse są duże, ale trzeba ze sobą współpracować. Dodał, że taka sama sytuacja
dotyczyła miejscowości Rzepcze. Dlatego zadziwił go fakt, że Radny Marek Pelka wstrzymał się od
głosu, kiedy głosowano nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
Radny Marek Pelka wskazał, że zapytał o sposób finansowania, gdyż w większości
przypadków remontów dróg niebędących własnością Gminy dochodziło do współfinansowania,
a tym razem Gmina pokrywa całość inwestycji. W przypadku gdyby Burmistrz wyjaśniła jak powyżej
głosowanie mogło odbyć się inaczej.
Przewodniczący Komicji zapytał o szczegóły remontu drogi wojewódzkiej nr 416. Na chwilę
obecną wyremontowany został odcinek w Pietnej. Dociekał, czy znany jest termin zakończenia prac.

Burmistrz odpowiedział, że zakończenie tej inwestycji planowane jest na 2020 r.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się;
e) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mionów na lata 2016 –
2020,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;
f) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomice na lata 2016 –
2020,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;
g) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzch na lata 2016 –
2020,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;
h) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Głogówku,
Wiceprzewodnicząca RM Bogusława Poremba zapytała o wysokość odpłatności i czy będzie
pobierana za cały miesiąc.
Wiceprzewodniczący RM Józef Kowaś wyjaśnił Wiceprzewodniczącej RM zasady odpłatności za
pobyt w Dziennym Domu „Senior WIGOR”.
Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad projektem, którego wynik
przedstawiał się następująco:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski poinformował o znacznych dziurach
w drodze Głogówek – Szonów.
Radna Gabriela Nizińska zapytała czy Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. nie mógłby
interweniować w takich przypadkach i łatać dziury.

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zwróciła uwagę na zapadnięty chodnik w okolicy
Alior Banku, gdzie przeddzień Komisji mieszkanka Racławic Śl. skręciła kostkę. Radna zwróciła
również uwagę na awarię prędkościomierza w miejscowości Rzepcze.
Radny Marek Pelka wskazał, że poruszał już tą sprawę w ZDW Opole i naprawili usterkę,
jednak w obecnej chwili prędkościomierze znów nie działają, co może być spowodowane słabymi
akumulatorami.
Ponadto Wiceprzewodnicząca wskazała na konieczność odnowienia oferty dotyczącej
szczepień nastoletnich dziewczynek w Ośrodku Zdrowia.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawą zajmuje się pracownik merytoryczny.
Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że takie szczepienia to „nabijanie kieszeni” firmom
farmaceutycznym.
Wiceprzewodnicząca RM zauważyła, że koszt takiego szczepienia jest bardzo wysoki. Wobec
czego zaapelowała by Gmina nie odstępowała od współfinansowania szczepień. Wskazała, iż koszt
jednej szczepionki to 1200 zł. Dla większości rodziców nie możliwy do zrealizowania.
Radny Henryk Regimowicz poinformował, iż na wysokości budynku Zakładu Komunalnego
zaobserwował wydobywające się z kanalizacji resztki przetworów spożywczych. Zastanawiał się, czy
nie jest to konsekwencja niewłaściwych praktyk pobliskiej pizzerii.
Radny Marek Pelka zauważył, że na ostatniej Sesji prosił o uzupełnienie tłuczniem
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do OHZ w miejscowości Rzepcze, na co Burmistrz
odpowiedział, że Sołectwo Rzepcze powinno zasypać dziury tłuczniem, które otrzymało. Radny
stwierdził, że nie stanowi to problemu. Jednakże droga ta krzyżuje się z drogą wojewódzka.
Zastanawiał się kto, poniesie ewentualne konsekwencje tej działalności.
Burmistrz wyjaśnił, że być może źle zrozumiał jego prośbę, i skieruje pismo do ZDW
o uzupełnienie drogi tłuczniem.
Radny Marek Pelka poprosił Burmistrza, aby był obecny na całej Sesji, tak by w przyszłości
uniknąć takich sytuacji.
Przewodniczący Komisji dodał, że takie sprawy nie muszą być poruszane na Sesji i wystarczy
zgłosić się do pracownika merytorycznego UM.
Radna Gabriela Nizińska podała, że w chwili obecnej brak jest sprawozdania z Sesji
w lokalnej gazecie, więc wyborcy nie dowiadują się o poczynaniach Radnych.
Dalszych zapytań nie wniesiono.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski przedstawił Radnym przygotowaną przez siebie
propozycje Planu Pracy Komisji na 2016 rok. Plan został szczegółowo przeanalizowany
i omówiony, a następnie zaakceptowany przez Członków Komisji.
W związku z wyczerpanie Porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie
Komisji.
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