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PROTOKÓŁ NR 29/2017 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 25 kwietnia 2017 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. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz, 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne.  

4. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie.  

5. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek (posiedzenie 

wspólnie z komisją Społeczną). 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Uwag nie zgłoszono. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na 

zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na 

okres trzech lat. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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b) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary. 

Radny Marek Pelka zapytał, co będzie zmieniane w planie. 

Burmistrz odpowiedział, że zwiększona zostanie powierzchnia przeznaczona pod 

działalności  gospodarczą. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 

c) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Radny Marek Pelka zapytał, czy złożono tylko trzy wnioski. 

  Burmistrz poinformował, że wniosków było więcej, jednakże w budżecie na ten cel 

zabezpieczono tylko 30 tysięcy złotych. 

Radny Marek Pelka zapytał, czy istnieje protokół z posiedzenia Komisji. 

Burmistrz odpowiedział, że tak.  

Radny Pelka poprosił o udostępnienie protokołu z posiedzenia Komisji rozpatrującej 

wnioski.    

 Zastępca Burmistrza poinformowała, że zostanie on przesłany drogą elektroniczną.  

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Prudnickiego. 

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, czy wiadomo, będą prowadzone jakieś prace na 

wysokości wiaduktu kolejowego.     

Burmistrz odpowiedział, że w przypadku braku komplikacji dokumentacyjnych, to 

tak. Jeżeli natomiast wystąpią problemy, wówczas odcinek pod wiaduktem nie będzie 

wykonywany, gdyż zabraknie czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie. 

Radny Marek Pelka zapytał, o jakiej kwocie jest mowa.  

Burmistrz odpowiedział, że jest to kwota 55 tysięcy złotych.  

Radny Pelka zapytał, czy Gmina będzie wykonywała dokumentację. 
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Burmistrz odpowiedział, że Gmina przekaże pieniądze, a dokumentacja zostanie 

wykonana przez Starostwo. Dodał, że jest już wybrana osoba, która się tym zajmie.  

Radny Pelka zapytał jaki jest współudział Powiatu w tej inwestycji.  

Burmistrz wyjaśnił, że dokumentację w 100% finansuje Gmina. Natomiast w kwestii 

realizacji zadania: do wiaduktu 50% pokrywa Gmina, 25% stanowi dofinansowanie; od 

wiaduktu 12,5 % wartości zadania. Wnioski składane będą na zasadach byłych schetynówek. 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

e) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego 

w Głogówku Sp. z o. o. w latach 2017-2019. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

Ad 3.  

Brak uwag.  

 

Ad 4.  

Członkowie Komisji pochylili się nad wnioskiem o umorzenie nieściągalnych 

należności. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji oraz po zapoznaniu się  

z okolicznościami sprawy Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek  

o rozłożenie zaległości na raty z terminem spłaty przypadającym na okres jednego roku 

oraz umorzeniu odsetek w przypadku spłaty zadłużenia w terminie.   

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę do momentu przybycia członków Komisji  

do Spraw Społecznych oraz pozostałych gości.  

 

Ad 5.  

Temat z niniejszego punktu został omówiony wspólnie z członkami Komisji Spraw 

Społecznych. W obradach uczestniczył także przedstawiciel Komisariatu Policji w Głogówku.  

 Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Wdowikowski zapytał, czy prawdą jest, 

że Policja jest zobowiązana reagować na zgłoszenia, które obywatele wnoszą w intrenecie.  
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 Funkcjonariusz potwierdził, że tak. Wyjaśnił, że w intrenecie została stworzona 

Krajowa Mapa Zagrożeń.  Każdy obywatel w prosty sposób może zgłosić zaobserwowane 

przez siebie nieprawidłowości. Na każdy taki sygnał Policjanci muszą weryfikować. 

Sprawdzanie zasadności zgłoszenia trwa 5 dni. W tym terminie policjanci o różnych porach 

udają się we wskazane miejsce, w celu potwierdzenia ewentualnych wykroczeń.  

 Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Wawer zapytał, jak wygląda 

reagowanie na zajścia rejestrowane przez monitoring. Czy w ogóle komisariat może na 

bieżąco śledzić, co dziej się w danym rejonie miasta.  

 Funkcjonariusz odpowiedział, że w chwili obecnej komisariat nie dysponuje stałym 

odbiorem bieżących nagrań z monitoringu.   

Radny Marek Pelka wskazał, że temat ten poruszany jest już od lat, bezcelowo.  

Radny Henryk Regimowicz wskazał, że corocznie dochodzi do dewastacji na 

działkach ogrodniczych. Powtarzające się zgłoszenia tych incydentów na policji nie dają 

żadnych rezultatów.  

Funkcjonariusz stwierdził, że na skutek dokonanego zgłoszenia z pewnością podjęte 

zostały czynności wyjaśniające. Niestety na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć jaki 

przyniosły efekt. Zapewnił, że Policja robi wszystko co w jej mocy, by pojmać sprawców 

wykroczeń i przestępstw.  

Radna Gizela Grzesik poruszyła sprawę parkingu przy ulicy Mickiewicza. Zapytała, 

czy problemem jest zaznaczenie wyjazdu z tego parkingu. Wskazała, że samochody parkują 

w taki sposób, że nie ma możliwości wyjazdu z parkingu. 

Burmistrz odpowiedział, że na parkingu tym wyznaczone są miejsca parkingowe. 

Wszystkie pozostałe samochody, które ustawiają się poza wskazanymi miejscami, parkują nie 

zgodnie z przepisami. Wobec czego wyjazd znajduje się na całej szerokości parkingu. 

Wskazał, że także oznaczenie poziome jezdni przy parkingu wskazuje na brak możliwości 

skręcania w dowolnym miejscu na parking, ponieważ znajduje się tam linia ciągła.  

Radna Grzesik poinformował, że doszło do sytuacji, w której zablokowano jej wyjazd 

z parkingu. W związku z czym wezwała policję. Funkcjonariusz poinformowało ją, że nie 

może ukarać mandatem kierowców blokujących wyjazd ponieważ nie ma w tym miejscu 

zakazu zatrzymywania się. Tak więc mogą parkować w sposób dowolny.  

Funkcjonariusz zaproponował, by spotkać się po Komisji w terenie w celu rozeznania 

faktycznego stanu oznakowania parkingu.  

Radna Grzesik zaapelowała, by podjąć jakiś działania w kierunku poprawy drożności 

ruchu na parkingu.  
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Radny Marek Pelka stwierdził, że warto było by powrócić do tematu kamer. Zapytał, 

czy ze strony Urzędu są jakieś przeciwwskazania, by powstał monitoring na komisariacie.  

Przewodniczący Komisji Społecznej uznał, że należałoby rozeznać koszty 

wprowadzenia stałego monitoringu. Można by wówczas zaplanować taką inwestycje podczas 

planowania przyszłorocznego budżetu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba wskazała na potrzebę 

zwrócenia uwagi na samochody parkujące na drodze przy ul. Mickiewicza na wysokości 

pasmanterii i krawcowej. Podała, że nagminnie parkowane są w tym miejscu samochody, 

które znacznie utrudniają poruszanie się innym uczestnikom ruchu drogowego. Ponad to 

poprosiła, by funkcjonariusze zwrócili uwagę na osoby przesiadujące na ławkach 

w godzinach nocnych na ul. Szkolnej.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko zapytał, czy prawdą jest, że 

planuje się reorganizację dyżurki na komisariacie.  

 Funkcjonariusz odpowiedział, że trwają rozmowy na ten temat. Jednakże on nie zna 

szczegółów.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

  

 Przewodniczący Komisji Społecznej podziękował funkcjonariuszowi za przybycie, 

który następnie opuścił salę posiedzeń.  

 

 Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  

 


