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PROTOKÓŁ NR 40/2018 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 25 kwietnia 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 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. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek (posiedzenie 

wspólne z Komisją Społeczną). 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Nie zgłoszono uwag do „Sprawozdania 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”. Materiał został przyjęty do 

wiadomości.  

Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021. Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.  

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez  Gminę 

Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania 

tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior –WIGOR w Głogówku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 



3 
 

g)  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy 

Niepodległości. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, Gmina Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowym projekcie uchwały:  

k) w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących 

w skład zasobu Gminy Głogówek. 

Burmistrz wyjaśnił, że od dwóch lat lokal jest wystawiony pod najem, niestety brakuje 

chętnych. Wobec czego zapadła decyzja o jego sprzedaży.  

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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Ad 3.  

Sprawy różne. 

Radna Gabriela Nizińska poinformowała, że na ul. Szkolonej w Głogówku dochodzi 

do takiej sytuacji, w której to osoba prywatna parkuje 5 swoich samochodów osobowych. 

Zapytała, czy istnieje jakaś możliwość rozwiązania tej sytuacji.  

Burmistrz odpowiedział, że w tym miejscu parking jest bezpłatny, wobec czego 

można parkować bez ograniczeń. 

Radna Nizińska zapytała, co dzieje się z parkingiem przy muzeum.  

Burmistrz odpowiedział, że teren ten jest własnością spółdzielni. Znajdują się tam 

zabytkowe piwnice. Konserwator domaga się ich renowacji.  

 

W związku z barkiem dalszych pytań Przewodniczący ogłowił przerwę do momentu 

przybycia członków Komisji Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący wznowił obrady.  

 

Ad 4.  

Przystąpiono do omówienia informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie Gminy Głogówek. W tym punkcie posiedzenie odbyło się wspólnie 

z członkami Komisji do Spraw Społecznych. W omawiania niniejszego punktu wziął udział 

Komendant Komisariatu Policji w Głogówku, który przedstawił obszerną informację na temat 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek, stanowiącą 

załącznik do protokołu.  

Radny Andrzej Wawer: 

1. zgłosił problem parkujących przy posesjach samochodów na ul. Ligonia 

w Głogówku. Zgłosił, że auta są zaparkowane nie zgodnie z przepisami w sposób 

znacznie utrudniający przejazd; 

2. zapytał, czy planowane są piesze patrole policji.  

Komendant odpowiedział, że problemy dotyczące nieprawidłowego parkowania są 

znane policji i monitorowane. Komendant poinformował, że funkcjonariusze będą odbywać 

piesze patrole, szczególnie w obrębie Rynku.   
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Radna Bogusława Poremba: 

1. poinformowała, że mieszkańcy ul. Staszica skarżą się na osoby przesiadujące na 

ławkach pod blokami i zakłócające ciszę nocną. Poprosiła o interwencję w tej 

sprawie. 

2. Poprosiła o zorganizowanie spotkania ze starszymi osobami w Racławicach 

Śląskich, w celu uświadomienia ich odnośnie zagrożeń związanych 

z wpuszczaniem do domów obcych osób.   

Komendant wskazał, że obecnie największy odsetek przestępstw kryminalnych w skali 

województwa stanowią oszustwa. Policja kładzie duży nacisk na prewencję w zakresie 

uświadamiania społeczeństwa. Zaapelował, by Radni informowali Policję o wszelkich 

spotkaniach, które odbywają się na ich terenie, podczas których istnieje możliwość 

przeprowadzenia szkoleń przez funkcjonariuszy.  

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała, czy istnieje możliwość zwiększenia zakresu 

monitoringu. 

Komendant odpowiedział, że w tym zakresie Policja ściśle współpracuje 

z odpowiednimi  instytucjami. Na chwilę obecną konieczne jest dostosowanie monitoringu do 

zmian wynikających z RODO.  

 

Radny Henryk Regimowicz zwrócił się do Komendanta o codzienne patrolowanie 

ul. Konopnickiej w związku z notorycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez 

kierowców, polegającym na przekraczaniu dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. 

Poprosiła także o częstsze kontrole pod sklepem Biedronka. Radny zgłosił także 

nieprawidłowości do których dochodzi na ul. Reymonta w Głogówku.  

Komendant wyjaśnił, że powyższe zgłoszenia Policji są znane i na bieżąco 

rozpatrywane.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
Protokolant 

Małgorzata Wolf  


