PROTOKÓŁ NR 4/2019
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 26 marca 2019 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. Nieobecny radny Piotr Samson.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
•

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,

•

Skarbnik Alicja Janik

•

Prezes Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. Aneta Samotus

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz
Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Spotkanie z Prezesem Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o.
2. Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek
za 2018 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesje.
4. Sprawy różne.
5. Analiza sprawozdania finansowego gminnej gazety „Życie Głogówka” - posiedzenie
wspólne z Komisją Spraw Społecznych.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Spotkanie z Prezesem Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o.

Prezes Aneta Samotus podziękowała za zaproszenie na komisję i przedstawiła
najważniejsze informacje dotyczące Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z o.o. oraz
planowane przedsięwzięcia na rok 2019.
Przewodniczący Komisji zapytał o zarobki pracowników zakładu i problemy
dotyczące kwestii pracowniczych.
Prezes Zakładu poinformowała, że w każde przedsiębiorstwo boryka się z wszelkiego
rodzaju problemami dotyczącymi pracowników. W przypadku zakładu komunalnego od
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początku jego powstania zmieniła się tendencja wiekowa w zakładzie, zatrudniono nowych
pracowników, starsi z kolei przeszli na emerytury, zmiana nastąpiła także pod kątem wiedzy i
doświadczenia pracowników. Liczba etatów uległa zmniejszyła się z około 25 do 23 etatów.
Radny Wrona zapytał czy w Spółce jest możliwość tzw. odpracowania godzin w
czynie społecznym w związku z zasądzonym wyrokiem sądu.
Prezes wyjaśniła, że Spółka jest jedną z jednostek, do której skazani są
oddelegowywani przez sąd i odbywają kary, jednakże w poprzednim miesiącu został złożony
wniosek do Burmistrza Głogówku dotyczący rozważenia możliwości rezygnacji odbywania
przez skazanych godzin w czynie społecznym w Zakładzie Komunalnym Głogówek Spółka z
o.o. Prezes wyjaśniła, że fakt odbywania kar przez skazanych w spółce wpływa negatywnie
na wizerunek spółki i na efektywność pracy. Dodała, ze spółka jako pracodawca musi
również takiej osobie zapewnić odzież roboczą bez względu na ilość godzin do odpracowania
przez skazanego, co generuje wydatki. Ponadto tego typu pracownicy są nieefektywni i muszą
być ciągle nadzorowani.
Radny Sobek zapytał czy w kompetencji

Spółki leży czyszczenie poboczy, a

dokładnie poboczy znajdujących się na ul. Fabrycznej w Głogówku w okolicach Ośrodka
Hodowli Zarodowej, gdyż zgłosili się do niego mieszkańcy w/w ulicy z problemem zalegania
spływającej po opadach deszczu ziemi.
Burmistrz poinformował, że jest to droga gminna i jeżeli istnieje w/w problem to zleca
się wykonanie odpowiednich prac do Zakładu komunalnego. Konieczne jest tez rozeznanie
problemu: czy dotyczy on chodnika czy też pobocza. Dodał, że mieszkańcy tejże ulicy
powinni zgłaszać tego typu problemy bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w każdej chwili,
nie czekając do posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał o kwestię posprzątania działki w Szonowie, o której
już była wcześniej mowa z Burmistrzem.
Radna Ewelina Barton poruszyła problem zalegających śmieci na ulicy Dąbrowskiego
od strony parku.
Burmistrz poinformował, że zajmie się sprawą. Natomiast korzystając z obecności
Prezes Spółki poruszył temat zalegających śmieci na ul. Podgórnej – dokładnie na cmentarzu.
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Prezes Spółki wyjaśniła, że odpowiedzialny za wywóz śmieci z cmentarza, jest firma
NAPRZÓD.
Radny Samson dodał, ze rozmawiał z zarządcą cmentarza i firma NAPRZÓD
zobowiązała się do podesłania dwóch samochodów wywożących śmieci, jednakże od 10 dni
nikt się jeszcze nie pojawił.
Ad 2.
Sprawozdanie z realizacji Małych Grantów i działań Odnowy Wsi w Gminie Głogówek za
2018 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Barton zapytała jakie sołectwa nie wykorzystały środków z funduszu
sołeckiego. Burmistrz odpowiedział, że dokładnie nie wie, ale m. in. Zwiastowice i Ciesznów.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że warto byłoby rozważyć możliwość rozdzielenia
niewykorzystanej kwoty dotacji z funduszu sołeckiego na pozostałe Sołectwa. Było by to
dodatkowym wsparciem dla sołectw które składają wnioski, ale także motywacją do
kolejnych działań.
Radny Nosol zapytał kiedy odbędzie się nowy nabór na składanie wniosków o dotacje
w ramach funduszu sołeckiego.
Burmistrz odpowiedział, ze jest to kwestia dwóch tygodni.
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Ad 3.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
b) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Jana Pawła II 1 poprzez utworzenie
dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych
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i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku dla uczniów klas VII
i VIII.
Radny Sobek spostrzegł, iż w w/w projekcie uchwał mowa jest o prowadzeniu
dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas VII i VIII w budynku przy
ul. Kościuszki 10, a w następnym projekcie uchwały dot. Szkoły Podstawowej nr 2 nie są
wskazane klasy, których zajęcia dotyczą. Zapytał, czy klasy te będą na bieżąco przenoszone.
Burmistrz poinformował Radnego, że w kwestii reorganizacji szkół nic od ostatnich
posiedzeń komisji się nie zmieniło a temat ten jest już długo omawiany.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Głogówku z siedzibą w Głogówku przy ul. Sobieskiego 6 poprzez utworzenie
dodatkowej

lokalizacji

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych w budynku przy ul. Kościuszki 10 w Głogówku.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania

rodziny za 2018 r.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Burmistrz poinformował Radnych, że na sesji do porządku obrad wprowadzone
zostaną projekty dwóch uchwał w związku z tym poprosił o ich zaopiniowanie przez
Komisję.
Burmistrz

odczytał

projekt

uchwały

w

sprawie

zaciągnięcia

kredytu

długoterminowego, następnie poddano go pod głosowanie.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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Burmistrz wyjaśnił, że w związku z zamiarem przejęcia przez Gminę Głogówek
udziałów w spółce PKS Głubczyce doszedł do porozumienia z prezesem tejże spółki, że
Gmina Głogówek obejmie udziały w Spółce PKS Głubczyce za kwotę nie większą niż 50 tys.
zł. Poinformował także, że w tej sprawie zostanie podpisany stosowny list intencyjny.
Następnie poprosił Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
objecie udziałów w Spółce PKS Głubczyce przez Gminę Głogówek.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 4.
Sprawy różne
Radny Nosol zapytał o informację na temat przetargu na remont drogi WierzchMionów.
Burmistrz poinformował, że został ogłoszony przetarg na wykonawcę tejże inwestycji
z terminem wykonania do końca sierpnia tego roku.
Radny Wrona zapytał czy Urząd wystosował wniosek do Ministerstwa Zabytków
o dotację na remont zamku w Głogówku.
Burmistrz poinformował, że wniosek został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji
przez poprzednią władzę gminy i w pierwszym naborze wniosek negatywnie rozpatrzony
i Gmina nie otrzymała dofinansowania, natomiast złożono odwołanie i należy czekać na
rozstrzygnięcie procesu odwoławczego. Ponadto dodał, ze niedawno został złożony wniosek
do Ministerstwa o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego Ratusza. Koszt
inwestycji to około 400 tys zł, z czego możliwe dofinansowanie w 50 %.
Radny Sobek zapytał czy została zakończona procedura audytowa Urzędu Miejskiego
oraz czy raport będzie podany do publicznej wiadomości.
Burmistrz odpowiedział, że na dniach zakończono audyt i został sporządzony raport, z
którego wyciągane są wnioski. Poinformował, że nie ma t możliwości publikacji w/w raportu,
gdyż nie wszystkie informacje podane w raporcie mogą być publikowanie chociażby ze
względów bezpieczeństwa.
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Nie zgłoszono więcej pytań. Przewodniczący ogłosił dwuminutową przerwę
w związku ze wspólnym posiedzeniem z Komisją Spraw Społecznych i omawianiem
wspólnego punktu w porządkach obrad - Analiza sprawozdania finansowego gminnej
gazety „Życie Głogówka”
Ad 5.
Na posiedzeniu Komisji obecna była Redaktor Naczelna „Życie Głogówka”
Małgorzata Wójcicka- Rosińska oraz główna księgowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Głogówku Iwona Hruzik, które przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące
wydawanego

miesięcznika

„Życie

Głogówka”.

Poruszona

została

także

kwestia

wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w gazecie. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
Mariusz Wdowikowski

Protokolant
Aleksandra Makówka
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