PROTOKÓŁ NR 1/2018
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 21 grudnia 2018 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 6. Nieobecny radny Piotr Samson.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
•

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,

•

Sekretarz Gminy Anna Barysz.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz
Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy różne.
5. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.
6. Opracowanie Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów na 2019 r.
Burmistrz złożył wniosek o zmianę kolejności omawiania punktów Porządku obrad,
celem umożliwienia zabrania głosu przez kierownika referatu EOZ Jacka Nalepy. Radni nie
wnieśli zastrzeżeń.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Sprawy różne.
Kierownik referatu Ekonomicznego Oświaty i Zdrowia Jacek Nalepa poinformował,
co następuje:
Do ustalonego Porządku obrad Sesji wprowadzone zostaną dwa projekty uchwał, które będą
dotyczyły zmiany doraźnej lokalizacji nauczania. Stan ten jest konsekwencją wprowadzonych
zmian oświatowych. We wrześniu okazało się, że dzieci nie mieszczą się w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1. W celu umożliwienia swobodnego nauczania konieczne było prowadzenie
lekcji dla klas VII – VIII w budynku Gimnazjum, o czym poinformowane zostało Kuratorium
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Oświaty. Aby zapewnić dzieciom swobodną i rzetelną naukę w sprzyjających i komfortowych
warunkach konieczne jest wprowadzenie zmian organizacyjnych. W zawiązku z powyższym
zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z Dyrektorami Szkół i Kuratorium Oświaty. Na
chwilę obecną wypracowane zostały trzy warianty.
1. Wariant pierwszy – ekonomicznie najbardziej opłacalny dla Gminy. Polegający na
likwidacji Sz. P. nr 1 oraz Sz. P. nr 2. Gimnazjum z mocy ustawy kończy swoja
działalność w czerwcu 2019 roku. W miejsce tych trzech szkół miałaby powstać jedna
Szkoła Podstawowa mieszcząca się w trzech budynkach.
2. Wariant drugi – w ciągu najbliższych trzech lat zostanie zmniejszona ilość klas
w Sz. P. nr 1. Wówczas szkoła zostanie „odchudzona” i wszyscy uczniowie będą się
mieścić i pobierać naukę w komfortowych warunkach. Jednakże w tym przypadku
będzie konieczna zmiana obwodów szkół.
3. Wariant trzeci – to zatwierdzenie obecnej sytuacji, czyli VII i VIII klasy Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 2 uczęszczają do budynku Gimnazjum. W tym przypadku
konieczna jest zgoda Kuratorium.
Kierownik referatu EOZ podkreślił, że wariant trzeci jest najbardziej optymalną wersją, która
już działa i jest sprawdzona. Z wstępnych rozmów wynika, że Kuratorium jest przychylne
temu rozwiązaniu. Podał, że obecnie oczekuje pisemnej opinii Kuratorium w tej sprawie.
Radny Joachim Sobek zapytał, który z dyrektorów będzie odpowiedzialne za dzieci
uczęszczające do placówki przy ul. Kościuszki.
Pan Jacek Nalepa odpowiedział, że w budynku Gimnazjum będzie dwóch dyrektorów,
z tym że właścicielem i zarządcą będzie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku.
Radny Marcin Kus zapytał jakie będzie obłożenie budynku Gimnazjum, skoro będą
uczęszczać tam tylko uczniowie VII i VIII klas.
Kierownik referatu EOZ odpowiedział, że ostatecznie decyzję o tym które klasy będą
uczęszczały do budynku przy ul. Kościuszki, podejmie dyrektor Sz. P. nr 2. Dodał, że
podejmowane czynności są dopiero pierwszym etapem reorganizacji. Konieczne jest
poinformowanie wszystkich rodziców o zamiarze wprowadzenia czynności prowadzących do
zmian. W połowie stycznia w szkołach odbędą się zebrania rodziców, wówczas zostaną
przekazane pisemne informacje w tej sprawie. Ostateczne uchwały muszą zapaść z końcem
lipca 2019 roku. Na dzień dzisiejszy konieczne jest dopełnienie wymogów formalnych,
tj. podjęcie uchwał intencyjnych.
Burmistrz poinformował, że nad zmianami w oświacie pracuje specjalnie do tego
powołany zespół. Zaproponował, by do zespołu tego dołączył także przedstawiciel Rady.
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Dalszych uwag i zapytań nie zgłoszono. Wobec czego Kierownik referatu EOZ
opuścił salę posiedzeń.
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Anna Barysz, która zdementowała
pojawiające się w mediach informacje o tym, że zamykane są świetlice. Podkreśliła, że żadna
świetlica nie jest zamykana. Wskazała, że budynek świetlicy w Kazimierzu nadal należy do
Sołectwa. Natomiast w Racławicach Śląskich nie działała świetlica, a kawiarenka
internetowa, która powstała w 2008 roku. Sprzęt tam się znajdujący jest już przestarzały,
a w ostatnim okresie nikt z kawiarenki tej nie korzystał. W związku z czym kawiarenka
została zlikwidowana, a jej pomieszczenia przekazane zostaną do dyspozycji Sołectwa.
Podobnie sytuacja rysuje się w Mochowie, Kazimierzu oraz Biedrzychowicach.
W kwestii świetlicy w Mionowie, także nie ma mowy o likwidacji. Pomieszczenia
świetlicy są do dyspozycji Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Pani Sekretarz wskazała, że świetlica
ta nie spełniała wymogów świetlicy środowiskowej, gdyż pełniła rolę świetlicy wiejskiej.
Tymczasem działania świetlicy wiejskiej nie mogą być finansowane ze środków „AA”.
Znajdujący się tam sprzęt zostanie przekazany do dyspozycji Sołectwa. Zlikwidowany
zostanie etat. Oszczędności z tego tytułu to kwota około 10 000 złotych, które będą mogły
być przekazane na inne cele dla innych Sołectw.
Ponadto pani Sekretarz poinformowała o planowanej reorganizacji punktu
konsultacyjnego w Głogówku. Podała, że pracownik urzędu przejmie obowiązki wynikające
z programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, które będzie pełnić w ramach
pełnego etatu.
Burmistrz dodał, że jest taki moment w którym musimy sobie jasno powiedzieć, czy
będziemy próbowali naciągać rzeczywistość, by danemu Sołectwu zapewnić bieżącą obsługę
w pewnych rzeczach, czy powiemy sobie w sposób jasny i otwarty, że miejscowość
„A, B, C i D” nie ma problemu alkoholowego. W związku z czym działalność natury świetlic
środowiskowych jest w tych miejscach niepotrzebna. Burmistrz wskazał, że w pozostałych
miejscowościach świetlice utrzymywane są nakładem wspólnej pracy społecznej. Ich funkcja
kulturotwórcza nie zaginęła, organizowane są dożynki, Mikołaj, spotkania adwentowe. Uznał,
że nie możemy udawać społeczników za publiczne pieniądze.
Radny Tomasz Nosol wskazał, że w Mionowie nie ma żadnych innych miejsc spotkań
jak np. szkoła czy przedszkole. Dzięki świetlicy i obecnego tam pracownika dzieci mogły się
tam udać na przykład w porze wieczornych obrządków.
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Pani Sekretarz stwierdziła, że z posiadanych przez nią informacji wynika, że do
świetlicy nie przychodziły żadne dzieci. Ponadto nie organizowano żadnych spotkań, imprez
czy też wycieczki.
Burmistrz uznał, że istnienie tego typu świetlic to archaizm. Dodał, że nikt nie
zabrania animowania życia społeczno – kulturalnego na wsi.
Dalszych uwag nie zgłoszono.

Ad 2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
Przewodniczący przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok.
Burmistrz wskazał, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu w przewidzianym,
ustawowym terminie. Tworzenie budżetu przypadło na moment przekazania władzy.
Ostatecznie wygląda to tak, że dokument ten wymaga szeregu korekt. Zapewnił, że
podejmowane są wszelkie czynności by jak najszybciej przekazać radnym naniesione korekty.
Co nie zmienia faktu, że uchwała ta będzie wymagała dalszych zmian. Następnie Burmistrz
poinformował, że szkic wykazu wydatków inwestycyjnych zostanie przekazany radnym do
wieczora.
Uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok został
przyjęty do wiadomości.

Ad 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w

sprawie

wyznaczenia

przedstawicieli

reprezentujących

Gminę

Głogówek

w Zgromadzeniu Związków Gmin „Aqua Silesia”.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
b) w sprawie uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.
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Burmistrz wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności zapewnienia
płynności finansowej Gminy. Jest obopólne porozumienie w tej kwestii z powiatem
prudnickim. Burmistrz zapewnił, że powróci do tematu w przyszłym roku.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i

modernizacji

urządzeń wodociągowych

będących w

posiadaniu

Zakładu

Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. w latach 2017-2019.
Radny Marcin Kus zapytał, czy Spółkę stać na zaciągniecie nowej pożyczki.
Burmistrz odpowiedział, że tak, choćby ze względu na planowane poszerzenia działalności
Spółki, co będzie generowało dodatkowe przychody. Dzięki podjęciu tego aktu Spółka będzie
mogła inwestować. Dodał, że do projektu uchwały dołączona jest opinia Rady Nadzorczej
Spółki.
Dalszych pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2019.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.
e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy
Głogówek w 2019 roku.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości

stawek

i

sposobu

pobierania

opłat

za

parkowanie

pojazdów
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samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie
miasta Głogówek.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
g) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Zapytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
i) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
j) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.
Radny Tomasz Nosol zgłosił, że w treści Statutów okres kadencji Sołtysa i Rad Sołeckich
został wyznaczony na 4 lata. Radny uznał, że okres kadencji powinien trwać 5 lat, tak jak
w przypadku burmistrzów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgłosi ta sprawę radcy prawnemu i poprosi
o wystosowanie opinii, tak by przed sesją była już jasność w tym temacie.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
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Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
k) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
l) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
m) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
n) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
o) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie osób kandydujących do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
Radny Joachim Sobek zgłosił kandydaturę radnego Marcina Kusa, który wyraził
zgodę.
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Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący Komisji poddał
pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina Kusa.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów
został radny Marcin Kus.

Ad 5. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.
Członkowie Komisji przeanalizowali projekt Planu Pracy Rady na 2019 rok.
Zgłoszono poprawkę do Planu w zakresie rozpisania tematów z podziałem na miesiące. Plan
został przyjęty do wiadomości.

Ad 6. Opracowanie Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów na
2019 rok.
Członkowi Komisji ustalili Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów
na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Małgorzata Wolf
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