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PROTOKÓŁ NR 16/2016 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW 

z dnia 27 kwietnia 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: 

 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. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

2. Sprawy różne.  

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek – posiedzenie 

wspólne z Kom. Społeczną. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy 

Głogówek. 

Radny Marek Pelak zapytał, z czego wynika ten projekt uchwały.  
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Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że istnieją lokale, które od lat stoją puste i nikt nie jest nimi 

zainteresowany. Dlatego należało zmienić regulamin.  

 Radny Pelka zapytał, kto będzie decydował o kwestii wyłaniania najemcy. 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że Burmistrz.   

Dalszych zapytań nie wniesiono.  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2016-2020. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek – przyjęto do 

wiadomości.  

 

f) w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu 

usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 2. 

 Radny Stanisław Stadnicki zapytał, czy przejazd kolejowy w Racławicach Śląskich został 

zgłoszony do rozbiórki.  

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że Gmina jest w kontakcie z PKP i do 30 kwietnia zostanie 

złożony wniosek i Gmina będzie płacić czynsz za dzierżawę przejazdów.  

  

Radny Marek Pelka poprosił o uzupełnieni informacji odnoście dotacji, którą otrzymał po 

ostatniej sesji, o kwestię na ile dane zadanie zostało wykonane przez konkretne parafie.   

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zostanie to sprawdzone i ewentualnie uzupełnione.  

 

Ad 3.  

Temat z niniejszego punktu został omówiony wspólnie z członkami Komisji Spraw 

Społecznych. W obradach uczestniczył także Komendant Komisariatu Policji w Głogówku Mariusz 
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Bednarski, który przedstawił obszerną informację nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie gminy Głogówek. 

Kolejno Radni przedstawili swoje uwagi: 

Radna Gabriela Nizińska zgłosiła potrzebę wzmożonych patroli w miejscach przebywania 

młodzieży, szczególnie w godzinach wieczorowych i nocnych. Wskazała także na konieczność 

kontroli w zakresie palenia śmieci.  

  Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła upominanie właścicieli, którzy 

wypuszczają psy poza swoje posesje bez nadzoru.  

 Przewodniczący Komisji zaapelował o większą mobilność funkcjonariuszy oraz o kontrolę 

w powstających salonach gier pod kątem dostępu do alkoholu.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, 

INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

 

 

 

Protokolant  

 

Małgorzata Wolf 


