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PROTOKÓŁ NR 1/2014 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu odbyło się w Sali narad Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według załączonej listy obecności. Na początku 

spotkania na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek, 

 oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko, który do 

momentu wyboru Przewodniczącego Komisji realizował porządek obrad.  

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący RM Mieczysław Hołówko. Przywitał 

obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, który wyglądał następująco: 

1. Wybór Przewodniczącego Komisji.  

2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2015 r. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

Wiceprzewodniczący RM Józef Kowaś zaproponował kandydaturę Mariusza 

Wdowikowskiego, który wyraził zgodę. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego 

przystąpiono do głosowania, którego wynik przedstawiał się następująco: 

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów został Radny  

Mariusz Wdowikowski. 

 Nowo wybrany Przewodniczący Komisji podziękował Członkom Komisji za zaufanie. 

Następnie podał, że wskazanym byłby wybór Zastępcy Przewodniczącego i do tej funkcji 

zaproponował kandydaturę Józefa Kowasia, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie 

zgłoszono. Przystąpiono do głosowania: 

4 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

Zastępcą Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów został 

Radny Józef Kowaś. 
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Do obradujących dołączył jedne ze spóźnionych Radnych. Na 7 Radnych, obecnych 7. 

 

Ad 2. 

Przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwalającego budżet Gminy Głogówek na  

2015 rok. Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła, co następuje: 

Projekt ten zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie   38.580.026,00 zł, z tego: 

- dochody bieżące na kwotę   36.009.026,00 zł; 

- dochody majątkowe na kwotę  2.571.000,00 zł. 

Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie 38.580.026,00 zł, z tego: 

- wydatki bieżące na kwotę   34.534.602,00 zł, 

- wydatki majątkowe na kwotę 4.045.424,00 zł, 

co daje 10,5 % ogółu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą  2.032.812,00 zł (w tym: wykup obligacji: 

1.312.000,00 zł). 

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  2.032.812,00 zł. 

 Szczegółowe informacje przedstawione przez Panią Skarbnik zawarte są w objaśnieniach 

do niniejszego projektu i stanowią załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu 

Gminy Głogówek na 2015 rok.    

 

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do przedstawionego materiału.  

Radny Marek Pelka zapytał, na czym ma polegać przebudowa przedszkola we Wierzchu.  

Przewodniczący Komisji oświadczył, że z informacji otrzymanych o Burmistrza wynika, że 

planuje się sprzedaż budynku byłej szkoły we Wierzchu. Wobec czego zakupione mają być 

kontenery przedszkolne, do których miałby być przeniesiony oddział przedszkolny.  

 Radny Marek Pelka stwierdził, że w związku z powyższym zmianie powinna ulec nazwa 

zadania, gdyż nie jest to przebudowa istniejącego przedszkola. Następnie Radny zapytał o kwotę 

50 tys. przeznaczoną na ul. Młyńską. 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła, że jest to suma przeznaczona na prowadzenie 

dalszego remontu wodociągu, w ramach awarii.     

 Kolejno Radny Pelka wskazał na pulę przeznaczoną na wykonanie dokumentacji 

kanalizacji sanitarnej we Wróblinie, która przesunięta została na poczet kanalizacji Rzepcze – 

Kierpień. Zapytał, co w ramach tej kwoty bedzie wykonane.  

 Pani Skarbnik wyjaśniła, że z tych pieniędzy zostanie wykonana dokumentacja na 

kanalizację sanitarną na terenach inwestycyjnych miedzy Głogówkiem a Rzepczami.  
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 Radny Marek Pelka wskazał, że obecnie wykonywana jest dokumentacja na przebudowę 

drogi wojewódzkiej Głogówek – Krapkowice. Jeśli ZDW przystąpi do przebudowy tej drogi nie 

bedzie już możliwości wykonania kanalizacji. Stąd też istotnym jest by jak najszybciej uregulować 

kwestię wykonania kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

 

 Radna Gabriela Nizińska zapytała, na jakiej podstawie jest planowana kwota przeznaczona 

na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.  

 Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to suma zabezpieczona na poczet dzieci aktualnie 

przebywających w rodzinach zastępczych i może ona ulec zmianie.  

 Kontynuując Radna Nizińska wyraziła opinię, że planowana kwota 50 tys. zł. na 

schronisko dla bezdomnych psów jest wygórowana.  

 Skarbnik Gminy objaśniła, że w roku bieżącym kwotę tą trzeba było zwiększyć. Natomiast 

Gmina pokrywa koszty tylko za faktycznie przebywające w schronisku czworonogi. 

 Następnie Radna Nizińska zapytała czy inwestycja w postaci „sakteparku” jest rzeczą 

priorytetową. Czy nie lepiej byłoby zadbać o ogólną estetykę parku miejskiego.  

Pani Skarbnik poinformowała, że cały park ulegnie rekultywacji. Jest to wszystko jednak 

uzależnione od dotacji zewnętrznej.  

Kontynuując Radna Nizińska wyraziła opinię, że remont dachu miejscowego zamku 

powinien być wykonany w pierwszej kolejności na skrzydle północnym. Zapytała także, dlaczego 

ul. Młyńska jest traktowania fragmentarycznie, a nie kompleksowo. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła, że remont wodociągu w ramach interwencji, 

po kawałku jest łatwiejszy do przeprowadzenia, a tym samym tańszy.  

 

Radny Marek Pelka zapytał o łączny koszt rewitalizacji ul. Kościelnej w Głogówku.  

Pani Skarbnik wskazała, że w tym temacie powinien wypowiedzieć się pracownik merytorycznie 

odpowiedzialny, czyli pan Cibis, który został poproszony na komisję.   

  

Tymczasem wśród Radnych powstała luźna dyskusja dotycząca poszczególnych zadań 

zawartych w projekcie uchwały budżetowej.  

Radny Stanisław Stadnicki podał, że otrzymał informacje, iż z dniem  

1 stycznia 2015 r. strony internetowe urzędów powinny być przystosowane do potrzeb osób słabo 

widzących.  

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zaproponowała, by Sołectwa otrzymywały  

2-3 tony mniej kamienia na drogi polne, a pozostałe pieniądze przeznaczyć na jego 

rozplantowanie.  
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Do obradujących dołączył kier. ref. IDPP Ginter Cibis. 

Radny Marek Pelka, zwracając się do Pana Cibisa wskazał, że w 2014 r. na rewitalizację 

ul. Kościelnej została przeznaczona kwota w wysokości 90 tys. zł, natomiast projekcie budżetu na  

w 2015 r. figuruje kolejna suma 70 tys. zł. Zapytał czy w związku tym była tworzona 

dokumentacja i czy odbył się przetarg.  

Pan Cibis odpowiedział, że była robiona dokumentacja, przetargu nie było. Wyjaśnił, że na 

ul. Kościelnej doszło do rozszczelnienia sieci gazowej. Wobec czego zapadła decyzja, by podejść 

do kwestii remontu kompleksowo. Podał, że w roku bieżącym została wymienione tzw. warstwa 

podbudowy drogi. Do przyszłego roku zdąży ona spokojnie osiąść i będzie stanowić solidny grunt 

do ułożenia kostki granitowej.  

 

Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski zapytał o dalsze uwagi. Wobec ich braku 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na  

2015 rok, którego wynik przedstawiał się następująco: 

4 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 Kolejno Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła projekt uchwały w sprawie WPF.  

 

Ad 3.  

 Następnie przystąpiono do zaopiniowania pozostałych projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2014 rok, 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

b) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 

2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2014 roku, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2015 

roku, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2015, 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" dla gminy 

Głogówek.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

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

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

g) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Wynik głosowania: 

5 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

Ad 4.    

Przewodniczący RM przywołał pisemny wniosek złożony przez Radnego Piotra Bujaka  

w sprawie zwoływania sesji w godzinach popołudniowych. Niniejszy wniosek trafił do 

wiadomości wszystkich Radnych. Zauważył, że brakuje w nim konkretnej propozycji godzinowej, 

w jakiej obrady miałyby się odbywać. Członkowie Komisji poddali pod dyskusję postulat 

Radnego Bujaka, której konkluzją był wniosek o pozostanie przy dotychczasowych godzinach 

organizowania Sesji RM. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

 

Radny Stanisław Stadnicki odnosząc się, do powyższego zaproponował by zastanowić się 

na nagrywaniem Sesji i publicznym udostępnianiem w sieci. Dzięki czemu, zainteresowani 

mieszkańcy mogliby śledzić obrady o dowolnej porze.   

 Także w tej kwestii Radni wyrazili swoje opinie. Uznali, iż sprawa będzie rozpatrywana 

podczas kolejnych procedur komisyjnych. 
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 Przewodniczący Komisji przywołał Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r., 

który został przyjęty do wiadomości.  

 

 Następnie Członkowie Komisji przeanalizowali wnioski złożone przez ZMK, tj. wniosek  

w sprawie podwyższenia opłat czynszowych, wniosek dot. przedłużenia taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wniosek w sprawie zmiany cen 

stawek opłat za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


