PROTOKÓŁ NR 15/2016
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 29 marca 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. Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka”.
2. Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2015 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesje.
4. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Podczas omawiania niniejszego punktu obecna była Redaktor gminnej gazety „Życie
Głogówka” Pani Małgorzata Wójcicka – Rosińska oraz główna księgowa MGOK w Głogówku Pani
Iwona Hruzik. Pani Redaktor przedstawiła sprawozdanie z działalności gminnej gazety „Życie
Głogówka”.
Uwag nie zgłoszono. Materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad 2.
Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2015 r. zostało przyjęte do wiadomości, bez uwag.
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Ad 3.
Zaopiniowanie materiałów na sesje:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.
Radna Gabriela Nizińska zapytała jaki jest przewidziany zakres prac na zamku.
Burmistrz odpowiedział, że zaplanowane zostało 850 tys. złotych, z czego 600 tys. to środki
pozyskane z funduszy zewnętrznych.
Radny Marek Pelka wskazał, że na malowanie dworca PKP w Racławicach Śląskich
przeznaczone zostało 19 tys. złotych, tymczasem budynek nie stanowi mienia Gminy.
Burmistrz wyjaśnił, że gmina wzięła budynek w użyczenie. W przyszłości planowane jest
przejecie obiektu na własność gminy, jednakże wszystko zależy od warunków przedstawionych przez
Gminę Głubczyce.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła planowane zmiany w niniejszym projekcie uchwały.
Projekt został przyjęty do wiadomości.
c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymała się.
e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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f) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 4.
Sprawy różne.
Członkowie Komisji pochylili się nad wnioskiem Burmistrza Głogówka w sprawie umorzenia
zadłużenia w opłatach czynszowych za lokal socjalny znajdujący się przy ul. Piastowskiej
w Głogówku.
Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji oraz po zapoznaniu się
z okolicznościami sprawy, w związku ze śmiercią dłużnika i brakiem możliwości wyegzekwowania
długu w przyszłości, Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW,
INWESTYCJI I REMONTÓW
Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Małgorzata Wolf
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