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PROTOKÓŁ NR 12/2019 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 20 grudnia 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. Ponad to w obradach uczestniczyli: 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Sekretarz Anna Barysz oraz Skarbnik Alina Janik.  

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji 

Mariusz Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco:  

 

1) Otwarcie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad. 

4) Sprawy różne. 

5) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawozdanie z działalności Komisji. 

8) Sporządzenie i zatwierdzenie Planu pracy Komisji. 

9) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. 

Sprawy różne. 

 

Burmistrz mówi o modernizacji Szkoły Podstawowej w Twardawie, wspomina o aktualizacji 

uchwał dotyczących odpadów komunalnych i tłumaczy sytuację dotyczącą odbierania 

odpadów komunalnych. Mówi o stawkach za odbiór odpadów komunalnych i wraz z Radną 

Eweliną Barton porusza temat odpadów niesegregowanych. 
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Radny Joachim Sobek porusza temat bilbordów wyborczych. 

Radny Tadeusz Wrona mówi o problemie czystości w szalecie miejskim znajdującym się nie 

daleko ronda.  

 

Ad 5.  Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok. 

a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2020 rok, 

 

Radna Barton pyta o sposób, w który były brane pod uwagę wnioski do budżetu.  

 

Burmistrz tłumaczy, że inwestycje, które zostały ujęte w budżecie na 2020 r. to takie, na 

rzecz których działania zostały podjęte w roku 2019 r. Dodaje, że jeśli budżet pozwoli na inne 

inwestycje to zostaną one również wykonane. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów wspomina o 

przebudowie drogi Głogówek -Szonów. 

 

Burmistrz nadmienia o planowanych inwestycjach: modernizacji ulicy Konopnickiej, 

zakupie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, modernizacji budynku 

Urzędu Miejskiego w Głogówku, odnowieniu placu i elewacji budynku OSP w Głogówku, 

wymianie źródeł ciepła na ogrzewanie gazowe w budynku OSP w Głogówku, przebudowie 

placu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Biedrzychowicach, dokumentacji 

projektowej adaptacji pomieszczeń I piętra budynku niedoszłego szpitala, oświetleniu ulicznym 

na ternie gminy – dodatkowe oprawy i słupy uliczne, budowie placu zabaw przy ul. Szkolnej 

w Głogówku, rewitalizacji zamku w Głogówku, montażu krzesełek przy boisku 

pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku, dokumentacji projektowej 

modernizacji stadionu Fortuna w Głogówku. 

Burmistrz mówi o kosztach jakie poniesiemy ze względu na zakup dróg. Tłumaczy, że, 

działki budowlane były sprzedawane razem z drogami dojazdowymi które gmina musi 

wykupić. 

Radny Joachim Sobek pyta o zależność wysokości kwoty zakupu budynków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
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Burmistrz odpowiada, że jest to zależne od zawartej umowy w czerwcu 2018 roku. 

Radna Ewelina Barton wnosi o modernizację kuchni w szkole podstawowej.  

Radny Joachim Sobek pyta dofinansowania do dróg.  

Burmistrz tłumaczy zasady otrzymywania dofinansowań i tłumaczy jakie drogi w pierwszej 

kolejności powinny być zrealizowane.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek 

na lata 2020 – 2035. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 6 

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

a) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek, 

 

Radny Joachim Sobek pyta zabezpieczone środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł na 

rok 2020. 

Radni tłumaczą jakie koszty pokrywa ta kwota. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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b) w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Racławicach Śląskich, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego 

nr 4 w Głogówku, 

 

Radni przyjęli projekt uchwały do wiadomości. 

 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2020. 

 

Burmistrz uzasadnia projekt uchwały. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7  

Sprawozdanie z działalności Komisji. 

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i 

Remontów Radni przyjęli je do wiadomości. 

 

Ad. 8  

Sporządzenie i zatwierdzenie Planu pracy Komisji. 

Rani pochylili się nad planem pracy na rok 2020. Po wspólnych ustaleniach nie zgłosili 

poprawek. 
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Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 rok., 

 

Radni przyjęli projekt uchwały do wiadomości. 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 r., 

 

Radni przyjęli projekt uchwały do wiadomości. 

 

 

g) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2019 r. 

 

Radni przyjęli projekt uchwały do wiadomości. 

 

Ad. 4 Sprawy różne 

 

Skarbnik Alina Janik zapowiedziała, że nastąpią drobne zmiany w budżecie na bieżący rok oraz 

przedstawiła jej projekt. Radni postanowili, że zaopiniują uchwałę. 

 

a) w sprawie zmian w budżecie na rok 2019, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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Dalszych uwag nie zgłoszono  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


