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PROTOKÓŁ NR 16/2020 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 25 czerwca 2020 roku 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Hali 

Sportowej przy ul. Kościuszki w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 

według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 6. Ponadto w obradach 

uczestniczył Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, Zastępca Burmistrza Głogówka Anna Barysz, 

Naczelnik Wydziału Ekonomicznego, Oświaty i Zdrowia oraz pracownik ds. oświaty.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący KomisjiBudżetu, 

Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie posiedzenia komisji, 

2. Stwierdzenie kworum, 

3. Ustalenie Porządku obrad 

4. Informacja nt. działalności i kosztów utrzymania oraz stanu technicznego szkół 

i przedszkoli w gminie Głogówek. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. 

 

Ad. 4 

Naczelnik Wydziału Ekonomicznego, Oświaty i Zdrowia informuje, iż w bieżącym 

roku nie odbędzie się uroczyste zakończenia roku szkolnego, tak jak dotychczas to miało 

miejsce. Świadectwa odbiorą tylko uczniowie klas ósmych, które będą je składać do szkół 

ponadpodstawowych.  

 

Skład kworum zmienił się z 6 na 7 osób. 
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Radny Joachim Sobek pyta o galę i o nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami 

w nauce.  

Burmistrz Głogówka odpowiedział, iż w tym roku nie będą przyznawane nagrody ze 

względu na zawyżone oceny. Tłumaczy, że w systemie nauczania online średnie ocen uczniów 

znacznie wzrosły.  

 

Pracownik ds. oświaty informuje, że dyrektorzy placówek oświatowych indywidualnie 

chcą nagrodzić swoich uczniów w zakresie środków z budżetu szkoły. Dodaje, że większość 

konkursów się nie odbyła. Przyznaje rację Burmistrzowi twierdząc, że średnia ocen jakie 

otrzymali uczniowie była znacznie zawyżona. 

 

Radna Ewelina Barton pyta czy od nowego roku szkolnego będzie prowadzone zdalne 

nauczanie. Tłumaczy jakie problemy do tej pory sprawiało zdalne nauczanie nie tylko dzieciom, 

ale również rodzicom i nauczycielom. 

 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że decyzja w sprawie sposobu nauczania jest decyzją 

resortową. Informuje, że w piątek odbędzie się walne zebranie udziałowców PKS-u, ponieważ 

należy podjąć decyzję dotyczącą organizacji środków transportu publicznego. Dodaje, że 

trudno jest zasymulować, jak będzie wyglądać pandemia we wrześniu.  

 

Radna Ewelina Barton mówi, że Rada Rodziców rozmawia z rodzicami, którzy skarżą 

się na swoją sytuację, mówią, że muszą się uczyć, aby przekazać dzieciom wszystkie 

informacje.  

 

Burmistrz Głogówka wspiera stworzenie platformy do nauczania zdalnego. Wspomina 

o dofinansowaniu resortu na laptopy do nauczania.  

Radna Barton pyta, czy wszyscy nauczyciele mają laptopy i przytacza sytuacje w 

których nauczyciele mieli problemy ze sprzętem.  

Pracownik ds. oświaty informuje, że szkoły są otwarte i każdy nauczyciel może w nich 

pracować.  

Naczelnik opowiada o efektach pandemii w stosunku do nauczania. Wspomina 

o rozporządzeniu, o braku informacji i złym przygotowaniu. Mówi o spotkaniach z wszystkimi 

dyrektorami placówek oświatowych. 
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Pracownik ds. oświaty wspomina, iż obsługa oświaty była w stałym kontakcie z 

rodzicami i opiekunami. Lekcje, które były prowadzone online było niewiele. W wypadku, 

kiedy będzie trzeba wrócić do nauczania online należy zrobić wszystko, żeby dobrze to 

funkcjonowało. Możliwe jest, że uczniowie wrócą do szkoły od września, natomiast nie 

wiadomo na jak długo. Szkoła jest otwarta, w swoich godzinach pracy. Zauważa, że problemem 

jest dostęp dzieci do komputerów w rodzinach, gdzie jest dwójka lub więcej dzieci. Mówi o 

propozycji organizacji spotkania szkoleniowego dla nauczycieli i uczniów w zakresie obsługi 

platformy. 

Radny Tomasz Nosol twierdzi, że rozmawiał z rodzicami i z nauczycielami, którzy mają 

obawy związane z organizacją pracy klasy pierwszej. Nawołuje o zwrócenie większej uwagi, 

na spotkania i szkolenia 

Burmistrz Głogówka opowiada, jak wyglądało dofinansowanie do komputerów. 

Naczelnik wspomina o dyrektorach, którzy nalegali, aby zrobić spotkania z klasami 1-3 i 4, 

ponieważ mają już jakieś pomysły, jak pomóc dzieciom w obsłudze systemów online. Dodaje, 

że dyrektorzy zgłaszają, że należy przeszkolić nauczycieli. 

Burmistrz sugeruje, by zorganizować badanie w jaki sposób nauczyciele organizowali 

zajęcia i jaki był tego skutek.  

Przewodniczący pyta o informacje dotyczącą zapotrzebowania na komputery.  

Pracownik ds. oświaty odpowiada, iż w pierwszej wersji było zgłoszone 

zapotrzebowaniena 128 komputerów, natomiast dostarczono 130. Opowiada o problemach z 

dostępem do komputerów, tabletów oraz telefonów. 

Radny Tomasz Nosol zgłasza problem z dostępem do Internetu w miejscowościach, 

które nie posiadają światłowodów.  

Radna Ewelina Barton pyta o pieniądze które gmina otrzyma w ramach rządowej tarczy 

antykryzysowej.  

Burmistrz odpowiada, że jest to duża kwota, a na chwile obecną nie są znane szczegóły 

tego programu. Sugeruje, że być może te pieniądze zostaną przekazana na oświatę, ale nie 

wyklucza, że jeśli będzie można to przeznaczone zostaną na nowe zadania inwestycyjne. Mówi 

o potrzebie budowy nowych dróg, na osiedlach które zaczynają powstawać, pokryciu 

dachowym hali, ulicy Polnej i Damrota, które nie mają kanalizacji. Porusza również inne 

możliwości inwestycji środków. 

Radna Ewelina Barton pyta o koszty utrzymania placówek oświatowych, dotacje oraz  

dochody. 
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Naczelnik EOZ odpowiada, że dotacje wpływają na dzieci do 5 roku życia., a dochody 

to głównie wpłaty za wyżywienie. Informuje jak będzie wyglądać organizacja pracy 

przedszkoli i żłobka przez okres wakacji. 

 

Pracownik ds. oświaty dodaje, że w pierwszej kolejności miejsca są przyznawane rodzicom, 

którzy pracują. Zasiłek opiekuńczy jest do 28 czerwca, jeśli rodzic jest z wioski i pracuje to 

może korzystać z przedszkoli na terenie Głogówka.  

 

Ad.5 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

 

Radna Ewelina Barton pyta o ustalenia odnośnie umowy z PKS, 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że nie wiadomo jakie warunki zostaną określone w 

umowie. Dodaje, że w czasie pandemii autobusy jeździły prawie puste.  

Radna Ewelina Barton pyta jakie koszty zostały podniesione 

Burmistrz Głogówka przybliża ponoszone przez gminę koszty.  

Radny Tomasz Nosol pyta, czy coś wiadomo odnośnie Gminy Biała.  

Burmistrz Głogówka informuje, że jeśli ta Gmina wystąpiłaby do porozumienia to Gmina 

Głogówek nie musiałaby dopłacać do zakupu biletów, ponieważ bilety szkolne skompensowały 

by straty, które gmina ponosi na publicznym transporcie zbiorowym. Dodaje, że, ważne jest, 

aby ten przewoźnik istniał. Wspomina, że autobusy w 90 procentach jeżdżą puste, niestety 

zadaniem własnym gminy jest organizacja transportu publicznego. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2020-

2035,  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Głogówek, 

 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa 

miejscowego), 

 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie do wiadomości. 

 

Ad. 6 Sprawy Różne 

 

Radny Nosol pyta o zbiórkę azbestu. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że był nabór wniosków i osoby, które je złożyły będą 

ujęte podczas zbierania azbestu.   

Radna Róża Zgorzelska pyta o etap dokończenia budowy drogi do Biedrzychowic. 

Burmistrz odnosząc się do pytania wspomina, iż w ubiegłym roku dołożył do 

wspominanego zadania 20 000,00 zł, prócz tego Biedrzychowice otrzymało 300 000,00 zł na 

termomodernizację ośrodka zdrowia.  

Przewodniczący informuje o postępach prac na trasie Głogówek- Szonów, 

zaniepokojony pyta o odcinek Tomice- Szonów, który nie jest remontowany.  

Burmistrz odpowiada, iż problemy, które się pojawiły dotyczą rolników mających pola 

przy trasie. Tłumaczy, że aby powstała ścieżka musi być uznana własność terenu. Rolnicy nie 

chcieli podpisać zgody na wejście terenu budowy na swoją działkę.  

Radna Róża Zgorzelska, pyta o etap prac nad placem zabaw w szkole.   

Burmistrz Głogówka odpowiada, że w związku z pandemią inwestycja została wstrzymana. 



6 
 

Radna Róża Zgorzelska napomina, że był to projekt unijny i dodaje, że Burmistrz 

chwalił się tym na portalach społecznościowych    

Burmistrz Głogówka wspomina, że projekt został odrzucony. Dodaje, że realizacje 

zadań mających na celu modernizację placów zabaw będą wznowione, szczególnie tam, gdzie 

istnieje dobra współpraca między samorządowcami, a sołectwem. Wtrąca, że Radna nie 

uzgadnia zakupów, których dokonuje.  

Radna Róża Zgorzelska tłumaczy, że chodzi o fakturę na 97,00 zł, za którą finalnie 

uiściła opłatę z własnych środków.  

Burmistrz przestrzega Radną przed zakupami bez wcześniejszych uzgodnień.  

Przewodnicy przywołuje Radną Zgorzelską do porządku, po czym Radni wymieniają 

się zdaniem. 

Przewodniczący przechodzi do aktualizacji planu pracy. Radni pracują nad projektem 

uchwały.  

 

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 

 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


