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PROTOKÓŁ NR 14/2016 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 22 lutego 2016 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 Głogówek Ilona Hudaszek. 

 

Posiedzenie otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz Wdowikowski. Z uwagi 

na tematykę Porządku obrad, zaproponował następującą zmianę kolejności omawianych pkt: 

1. Analiza rozliczenia dotacji wybranego klubu sportowego.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2. 

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

a)  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

b)    w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Głogówku. 

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz poinformował, że w związku ze zmianą ustawy duża 

grupa sześciolatków nie pójdzie do szkoły. Należy im zapewnić miejsce w przedszkolach. Wobec 

czego powstał pomysł zorganizowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Głogówku, do którego uczęszczać będą 6 latki z całej Gminy. Budynek zostanie wyremontowany 

i przystosowany do potrzeb 6 latków.   
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Uwag nie zgłoszono.  

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c)   w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Twardawie. 

Burmistrz wyjaśnił, że w związku ze brakiem miejsc w żłobku nastąpiła konieczność 

uruchomienia dodatkowej placówki. Aby uniknąć kosztów adaptacyjnych podjęto decyzję  

o ulokowaniu żłobka w pomieszczeniach Szkoły w Twardawie. Będzie tam 10 miejsc.  

Pytań nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Głogówek do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e)   w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góreczno na lata 2016-2020. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 

Ad 3.  

Sprawy różne. 

Brak uwag. 

 

 

Ad 1.  

 Przewodniczący poinformował, że pozyskał od pracownika merytorycznego dokumenty 

związane z wybranym Klubem Sportowym, który otrzymuje dotacje z Gminy. Dokumenty zostały 

przedłożone Radnym do wglądu i analizy.  
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Członkowie Komisji pochylili się nad zebranymi dokumentami.  

Radni nie wnieśli uwag do przeanalizowanych materiałów.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, 

INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

 

 

 

Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


