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PROTOKÓŁ NR 5/2015 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

 z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 

Na 7 Radnych, na początku obrad obecnych 6. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel, 

 Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał obecnych i przedstawił proponowany porządek obrad, który wyglądał 

następująco: 

1. Analiza rozliczenia dotacji wybranego klubu sportowego. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

4. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1. 

Członkowie Komisji dokonali analizy rozliczenia dotacji wybranego klubu sportowego. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny.  

 

Ad 2.  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. 

Zmiany zaszłe w niniejszym projekcie przedstawiła Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek.  

Radna Gabriela Nizińska zapytała, na co zostanie wydatkowana kwota 80 tys. zł.  

w Kazimierzu.  

 Pani Skarbnik odpowiedział, iż środki te zostaną przeznaczone na remont dalszej części 

dachu. Dodała, ze pieniądze te pochodzą z puli zabezpieczonej na rzecz zakupu nowego 

samochodu strażackiego dla jednostki OSP Głogówek. Wyjaśniła, że nie dojdzie do zakupu 

wozu w związku z nie przyznaniem dotacji przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej.   

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zapytała o kary związane z wysypiskiem śmieci 

w Racławicach Śląskich.  



 2 

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel wyjaśniła, że teren, na którym znajduje sie wysypisko 

został zrekultywowany. Jednakże jeden z mieszkańców Racławic wciąż drążył temat poprzez 

ponawianie skarg w instytucjach nadzorczych. Ostatecznie Gmina została zmuszona do 

dokonania odwiertów geologicznych. Obecnie na Gminę została nałożona kara oraz nakaz 

wybrania 2 ha ziemie na głębokości 10 m.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

Do obradujących dołączył Burmistrz Głogówka.  

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

wykonie dokumentacji technicznej zabudowy rowu w miejscowości Szonów.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek z Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla 

Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, dlaczego Gmina występuje z Fundacji Euro-Country. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to podyktowane zakończeniem się okresu programowania.   

Wobec czego zgodnie z przepisami należy wystąpić z jednego stowarzyszenia by muc przystąpić do 

innego. Przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

niesie za sobą o wiele korzystniejsze warunki takie jak: większa pula pieniędzy, wspólne interesy, 

jeżeli chodzi o realizację zadań (ścieżka rowerowa, połączenie kolejowe).  

Radny Stanisław Stadnicki uznał powyższe za dobre argumenty. Zwrócił uwagę na brak 

uzasadnienie do niemniejszego projektu uchwały, które mogło rozwiać wszelkie wątpliwości. 
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Poinformował, że „Miłośnicy Kolei” złożyli w Fundacji wniosek i obawiają się, że poprzez 

wystąpienie Gminy Głogówek z stowarzyszenia nie otrzymają dotacji.  

Burmistrz uznał, że podjecie niniejszej uchwały nie powinno mieć to wpływu na przyznanie 

dotacji. Poinformował także, iż w ramach działania LGD w następnym rozdaniu parafie pozostaną 

wyłączone.  

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała, co zyskujemy pozostając w Euro – Country, a co 

przechodząc do LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 

Burmistrz uzasadnił, że „Płaskowyż” jest większy (ma większą liczbę mieszkańców), więc 

także do rozdania jest większa pula pieniędzy; mamy wspólne interesy, jeżeli chodzi o realizację 

zadań; ponadto dysponujemy terenami, które mogą być przekazane pod wspólne inwestycje;  

z rozdań środków wyłączone są parafie, wobec czego odpada mocny konkurent. Podsumowując 

stwierdził, że w LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” dla Gminy Głogówek rysują się ogólni lepsze 

możliwości rozwojowe.   

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie niniejszy 

projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

f) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka – przyjęta do 

wiadomości. 

 

h) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Burmistrz wyjaśnił, że dodaję otrzymają podmioty, które złożyły kompletną dokumentację.  

Poinformował, że trzy Parafie złożyły tylko zapotrzebowanie bez jakichkolwiek załączników.  

Radny Marek Pelka zapytał czy będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji.  

Burmistrz odpowiedział, że nie. Stwierdził, że było wyjątkowo dużo czasu za zebranie pełniej 

dokumentacji.   

Radny Marek Pelka poprosił o dosłanie protokołu Komisji rozpatrującej wnioski.   
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Burmistrz zapewnił, że taki protokół zostanie Radnym dosłany.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania: 

5 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę, podczas której do obradujących dołączyli 

Członkowie Komisji Społecznej oraz Komendant Komisariatu Policji w Głogówku inspektor 

Mariusz Bednarski. 

Posiedzenie w pkt. 4 „Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Głogówek” odbyło się wspólnie z członkami Komisji Społecznej, którego zapisy znajdują się  

w Protokole nr 5/2015 Komisji ds. Społecznych z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, 

FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

  PROTOKOLANT        

Małgorzata Wolf             Mariusz Wdowikowski 


