PROTOKÓŁ NR 13/2020
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 29 stycznia 2020 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. Ponadto w obradach uczestniczyli:
•

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,

•

Zastępca Burmistrza Anna Barysz

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) Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
5) Zaopiniowanie materiałów na sesje.
6) Sprawy różne.
7) Zakończenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Informacja nt. realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
Radni przyjęli jednogłośnie do wiadomości.
Ad. 5 Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję:
a) w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek
na lata 2020-2035,
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Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,

Burmistrz mówi o odcinkach na jakich powstanie ścieżka rowerowa.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład
Komunalny Głogówek Sp. z o.o.,

Radna Ewelina Barton pyta czy wymagana jest zgoda Rady Miejskiej, do wnoszenia,
zbywania i cofania udziałów i akcji przez Burmistrza do spółki, czy wystarczy jedynie opinia.
Burmistrz odpowiada, że nie potrzebuje zgody, a jedynie może zasięgnąć opinii.
Wymagana jest jednak uchwała o określeniu zasad.
Do obrad dołączył Radny Piotr Samson.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało/nieobecny

d) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
Głogówka w spółkach,

Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek,
Burmistrz informuje, że dokonuje się korekty dotyczącej deklaracji. Tłumaczy, że
Regionalnej Izby Obrachunkowa miała uwagi do podjętej uchwały.
Radna Ewelina Barton wnosi, aby kłaść większy nacisk na informację mieszkańców
dotyczącą segregacji odpadów komunalnych.
Burmistrz odpowiada, że w Urzędzie Miejskim powstanie osobny Wydział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi w związku ze wzrostem zadań prowadzenia spraw gospodarki
odpadami komunalnymi i obsługą mieszkańców.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy

Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący poszerza opiniowanie materiałów na sesję o projekt uchwały w sprawi zmiany
budżetu na 2020 rok.
Burmistrz mówi o wzroście wydatków inwestycyjnych, ponieważ nie wszystkie
inwestycje zostały ujęte w uchwale budżetowej. Inwestycje te dotyczą między innymi zamku,
szpitala, odcinka drogi w Rzepczach.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
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Ad 6.
Sprawy różne.
Radny Tomasz Nosol pyta o zapotrzebowanie na otwarcie nowych miejsc w żłobku.
Burmistrz wyjaśnia zasady przystąpienia do programu ,,Maluch plus”. Dodaje, że
w Gminie nie ma wolnego budynku na otwarcie nowego żłobka, można otworzyć oddział na
terenach wiejskich. Wyjaśnia, że budynek starego seniora nadawałby się na to przedsięwzięcie,
ale to miejsce zostało sprzedane.
Burmistrz wspomina o modernizacji oświetlenia w Gminie Głogówek, porusza temat
wysokich rachunków za energię elektryczną. Mówi o powiększeniu strefy parkowania o ulicę
zamkową, nowych parkometrach oraz 7 minutach darmowego parkingu.
Radna Ewelina Barton wspomina o naborze wniosków na zakup instalacji
fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej.
Burmistrz odpowiada, że jest mało miejsc w gminie, które nadają się na instalację.
Dodaje, że podczas ostatnich lat nie została przeprowadzona modernizacja oświetlenia
publicznego. Wysokie koszty generowane są poprzez istniejącą kanalizację.
Radna Barton wspomina, że mówiąc to ma na myśli wodociągi, oczyszczalnię ścieków,
jednostki, które zużywają znaczną ilość.
Burmistrz wspomina o wnioskach które zostały złożone w ostatnim czasie. Porusza
temat dofinansowań oraz o przeprowadzeniu prezentacji modernizacji zamku po sesji.
Radny Joachim Sobek pyta o koszty postawienia nowych parkometrów.
Burmistrz odpowiada, że zostaną zakupione 3 nowe parkometry w tym jeden zostanie
postawiony na ulicy Zamkowej. Dodaje, że w zamiarze jest podjęcie działań nad tworzeniem
nowych miejsc parkingowych. Zostało już przedstawionych kilka propozycji w celu utworzenia
dodatkowych parkingów, niestety spotkały się one z dezaprobatą konserwatora zabytków lub
mieszkańców poszczególnych kamienic. Burmistrz twierdzi, że koszt ich zakupu zwróci się w
ciągu jednego roku. Wspomina również, że w roku 2019 roku gmina uzyskała około 100 000,00
zł z tytułu opłaty parkingowej. Nadmienia, że aktualnie oba parkometry są popsute a ich
naprawa to koszt około 20 000,00 zł.
Radny Sobek pyta, czy zmniejszyły się wpływy z opłaty za parkowanie.
Burmistrz odpowiada, wpływy si ę nie zmniejszyły. Aktualnie strefa wymaga
dopracowania np. namalowania białych linii, postawienia odpowiedniego oznakowania
pionowego.
Radna Barton pyta, czy rada można zrobić coś w związku z wymianą źródeł ogrzewania.
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Zastępca Burmistrz odpowiada, że po rozmowie z pracownikiem merytorycznym
dowiedziała się, że aktualnie z programu, do którego przystąpiła gmina skorzystały trzy osoby,
a okres wymiany źródeł ogrzewania przedłużył się do końca listopada.
Burmistrz dodaje, że będzie ogłaszany nabór w urzędzie wojewódzkim, natomiast jest
on kosztowny i utrudnia procedury. Mniejszym obciążeniem jest stworzenie własnego
programu. Informuje, że w najbliższym czasie gmina przystępuje do programu dotyczącego
mierników jakości powietrza.
Radna Barton pyta czy w gminie można skorzystać z doradztwa programu ,,Czyste
powietrze”
Burmistrz odpowiada, że pracownicy złożyli odpowiednią aplikacje.
Radni dyskutują na temat źródeł ciepła.
Radny Sobek informuje, że po remoncie dachu budynku Urzędu Miejskiego zniknęły
dwa śmietniki.
Burmistrz odpowiada, że na czas remontu zostały zadysponowane w inne miejsca, jakie
wskazali Radni, a na chwile obecną urząd czeka na nowe.
Radny Tomasz Nosol pyta o kryteria przydziału środków z funduszu marszałkowskiego
dla sołectw.
Burmistrz odpowiada, że wnioski o środki z funduszu marszałkowskiego były
konsultowane z sołtysami.
Dalszych uwag nie zgłoszono
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant:
Monika Domaradzka
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