PROTOKÓŁ NR 17/2020
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW
z dnia 27sierpnia2020 roku
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Urzędzie
Miejskim (parter, sala posiedzeń) 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,
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. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia Budżetu, Finansów, Inwestycji, Remontów.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przeszedł do porządku obrad.

Ad. 3
Radni jednogłośnie przyjęli do wiadomości sprawozdanie z realizacji wniosków za I
półrocze 2020 r.

Ad.4
Zmiana kworum 7/7
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
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Burmistrz tłumaczy, że uchwała ta będzie jeszcze zmodyfikowana, ponieważ
planowane są zmiany np. zakup furmigtora do dezynfekcji pomieszczeń, odwodnienie liniowe
drogi gminnej we Wróblinie, podniesienie kapitału zakładowego ZKG Sp. z o.o.
Radny Tomasz Nosol pyta o modernizację oczyszczalni ścieków.
Burmistrz informuje, że jesteśmy przed podpisaniem umowy na dofinansowanie drugiego etapu
modernizacji. Część mechaniczna jest już zmodernizowana, natomiast do remontu jest również
część biologiczna. Łączna wartość remontów wynosi około 7 milionów zł.
Radna Ewelina Barton pyta o budynek, w którym nastąpi wymiana ściany szczytowej.
Burmistrz odpowiada, że planuje się rozbiórkę pustostanu przy ul. Spółdzielczej. Po jej
wykonaniu zostanie ściana innego budynku. Należy ją odnowić, a w przyszłym roku planuje
się modernizację placu zabaw.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze GłubczyckoPrudnickie”

Burmistrz tłumaczy, że uchwała podejmowana jest, by zbudować z innymi samorządami
strukturę, która będzie się tym transportem zajmowała, ponieważ na obecną chwilę wszystko
funkcjonuje na niezbyt korzystnych umowach. Informuje, że pojawi się jeden punkt, który
będzie spajał wszystkie kwestie komunikacyjne. Do związku wejdą wszystkie gminy z Powiatu
Głubczyckiego oraz Prudnickiego prócz Gminy Biała.
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Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawy Różne
Przewodniczący pyta co z powrotem dzieci do szkoły.
Burmistrz, odpowiada, że nie ma konkretnych nakazów, a każdy działa dobrowolnie, są
pewne wytyczne, które ciągle się zmieniają. Dodaje, że międzyczasie wynikają różne problemy
np. jak rozmieścić dzieci w klasach czy na stołówce. Przypomina, że należy unikać
zgromadzeń, dlatego w tym roku nie odbędą się akademie z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Dyrektorzy placówek są po konsultacjach z dyrektorem sanepidu. W Gminie Głogówek
również odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych. Wyjaśnia, że jeżeli chodzi o
przedszkola to przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących jako
służba mundurowa i lekarze, a następnie pozostałych osób pracujących. Na samym końcu będą
mieszkańcy spoza gminy.
Radna Ewelina Barton pyta czy są przewidywane środki zewnętrzne na zakup laptopów.
Burmistrz odpowiada, że pojawi się program ,,zdalna szkoła +”, aczkolwiek nie
wiadomo czy gmina nie zostanie wykluczona z tego programu ze względu na to, że brała udział
w poprzednich programach.
Radny Tomasz Nosol porusza kwestię zachowania bezpieczeństwa podczas dowozów
dzieci do szkół.
Burmistrz odpowiada, że obowiązują zasady zakrywania ust i nosa, co pilnowane będzie
przez panie opiekunki, które dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas podróży. Harmonogram
dowozów jest aktualnie w trakcie przygotowań.
Przewodniczący pyta o aktualny stan zakażeń w gminie.
Burmistrz mówi o dwóch nastolatkach, które zostały szybko odizolowane.
Radny Joachim Sobek, pyta o tłuczeń, który ma być wysypany na plac przy ul.
Kościuszki.
Zastępca Burmistrza informuje, że kamień zostanie wysypany.

Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.
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Przewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów

Mariusz Wdowikowski

Protokolant:
Monika Domaradzka

4

