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PROTOKÓŁ NR 4/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 27 marca 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:  

 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, który wyglądał 

następująco: 

1. Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek  

za 2014 r. 

2. Sprawozdanie z funkcjonowania ZMK w Głogówku. Zapoznanie z programem 

restrukturyzacji zakładu. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek  

za 2014 r. zostało przyjęte do wiadomości.  

 

Ad 2.  

 Burmistrz Głogówka poinformował, że przekształcenie Zakład Mienia Komunalnego  

w Głogówku zostało zakończone. Z dniem 23 marca br. został wpisany do KRSU, wobec czego 

stał się pełnoprawna spółką ze 100% udziałem Gminy. Powołano trzech członków Rady 

Nadzorczej w osobach: pani Mariola Krajewska – Przewodnicząca Rady, mecenas Aleksandra Gaj 

– Zastępca Przewodniczącej, oraz Radosław Myśliwiecki – Członek Zarządu.  Wszyscy 

członkowie posiadają niezbędne kwalifikacje.  

 Radny Marek Pelka Pelka zapytał o koszty związane z Radą Nadzorczą. 
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 Burmistrz odpowiedział, że na to pytanie powinna odpowiedzieć pani Przewodnicząca 

Rady Nadzorczej.  

  

 Radna Gabriela Nizińska zapytała, czy można wnioskować o zamroczenie Rady na kolejne 

posiedzenie Komisji. 

 Burmistrz odpowiedział, że owszem można wystąpić z zaproszeniem, jednakże nie 

koniecznie Członkowie Rady muszą z niego skorzystać.  

  

 Radny Marek Pelka zapytał czy spółka przejęła i zatrudnia wszystkich pracowników ZMK. 

 Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę nie ma takiej wiedzy, gdyż pracownikom zostaną 

przedstawione nowe umowy.  

 Radny Marek Pelka zapytał czy urlop macierzyński nie przeszkadza w pełnieniu 

obowiązków prezesa spółki pani Anecie Samotus. 

 Burmistrz odpowiedział, że nie. Ponadto w spółce na czas wdrożenia zmian obecny będzie 

prokurent.  

  

 W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad 3.  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok, 

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany zaszłe w niniejszym projekcie uchwał.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, 

Na salę posiedzeń została poproszona pani kier. ref. OSKD, autorka niniejszego projektu 

uchwały, która wyjaśniła, co następuje: 

„Zgodnie z art. 42 ust. 6, 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.  

z 2014 r. poz. 191) organy prowadzące szkoły lub placówki określają m. in. tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 tej ustawy, 

zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz zasady 
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rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin. Niniejsza uchwała reguluje powyższe zagadnienia  

w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

założycielskim jest Gmina Głogówek Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związków 

Zawodowych”. 

Radna Gabriela Nizińska zapytała, jaka będzie oszczędność z tytułu proponowanych 

zmian. 

Kierownik ref. OSKD odpowiedziała, że na tą chwilę brak jest stosownych wyliczeń.  

 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do procedury głosowania.  

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Głogówek, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

e) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2015 r. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

Ad 4.  

 Wiceprzewodnicząca RM Bogusława Poremba zgłosiła, że wzdłuż drogi prowadzącej do 

Olszynki nie świecą 4 lub 5 latarni. Zgłosiła także znaczne ubytki w nawierzchni drogi polnej na 
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Pasterniku.  Ponadto zapytała, kiedy zostaną ułożone krawężniki na ul. Jana Pawła II  

w Głogówku.  

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel odpowiedziała, że krawężniki zostaną ułożone po 

wykonaniu dokumentacji.   

 

 Radny Henryk Regimowicz w kwestii ul. Jana Pawła II wskazał, że znajdują się tam 

bardzo zaniedbane i zarośnięte działki. 

 

 Radna Gabriela Nizińska wraziła swoje niezadowolenie w związku z otrzymaną 

odpowiedzą na interpelację złożoną na minionej sesji.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


