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PROTOKÓŁ NR 38/2018 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 27 lutego 2018 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 uczestniczyła 

Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel.   

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym 

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

Ad 1.  

Przewodniczący zapytał o uwagi w temacie z niemniejszego punktu.   

 

Radny Marek Pelka poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy budynku przy 

ul. Piotra Skargi 12 z prośbą o przeprowadzenie kontroli, w związku z gromadzeniem się 

w tym miejscu osób, nijak nie związanych z budynkiem. Wyjaśnił, że osoby trzecie 

przebywają na terenie budynku w piwnicy bądź na poddaszu. Mieszkańcy obawiają się 

o swoje bezpieczeństwo.  

Zastępca Burmistrza podała, że zgłosi sprawę w Zakładzie Komunalnym.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania 

Gminnym Zasobem Mieszkaniowym z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów 

została przyjęta do wiadomości.  
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Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesję: 

a) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne. 

Radny Marek Pelka zapytał, w jakiej wysokości będzie dotacja przyznawana z Gminy.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że przyjęto, iż średni koszt instalacji na eko-groszek 

opiewa na kwotę około 10 tys. złotych. Dofinansowanie obejmuje 40% kosztów na co 

składają się 3 tys. złotych z WFOŚiGW oraz 1 tys. złotych z budżetu Gminy. Pracownicy 

Urzędu będą pomagać w wypełnianiu wniosków.  

 

b) w sprawie wyrażenia woli  przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie wyrażenia woli przejęci od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior - WIGOR w Głogówku oraz nadania 

statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior + ” w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej – przyjęto do wiadomości.  

 

Ad 3.  

Sprawy różne.  

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, czy Pani Burmistrz posiada wiedzę, w kwestii 

drogi w Racławicach Śląskich. Wskazał, że od poniedziałku będzie zamknięta droga, zapytał 

czy również skrzyżowanie.  

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że z informacji które pozyskała wynika, że 

zamknięty będzie odcinek Klisino – Racławic Śląskie ale na odcinku ulicy Głubczyckiej. 

Dodała, że zorganizowane są objazdy dla autobusów szkolnych.  

Radny Stadnicki zapytał, czy może wiadomo jak kursował będzie PKS Głubczyce.  

Zastępca odpowiedziała, że nie posiada takiej wiedzy.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


