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PROTOKÓŁ NR 21/2016 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 27 września 2016 roku 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów odbyło się w Sali 

Narad na II piętrze Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli 

Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Na 7 Radnych, obecnych 6. Ponadto 

w obradach uczestniczyła Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2016 r. 

2. Stan dróg gminnych i powiatowych – wizytacja w terenie. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Na salę narad weszła spóźniona Radna. Na 7 radnych, obecnych 7. 

 

Ad.1 

Nie zgłoszono uwag do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 

I półrocze 2016 r. Materiał został przyjęta do wiadomości. 

 

Ad.2  

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że zaplanowana wizytacja w terenie została 

wycofana. 

Radny Marek Pelka zapytał, czy na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będzie obecny 

przedstawiciel powiatu. 

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że co roku na Sesji jest ktoś obecny ze starostwa i że 

zaproszenia zostały wysłane, jednak nie uzyskaliśmy na dzień dzisiejszy odpowiedzi, czy ktoś 

się pojawi. 

Radny Józef Kowaś stwierdził, że obecność przedstawicieli Starostwa nie wiele da, 

gdyż niejednokrotnie wysyłał pisma w sprawie remontu drogi  na ul. Powstańców 

w Twardawie i od 8 lat Starostwo nie poczyniło żadnych kroków w tej sprawie.  
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Radny Stanisław Stadnicki zapytał, czy Radny zgłaszał tą sprawę na zeszłorocznej 

sesji.  

Radna Bogusława Poremba zauważyła, że remont drogi Dzierżysławice – Racławice 

Śląskie miał być rozpoczęty pod koniec września br., bo tak zadeklarowało Starostwo i do 

obecnej chwili nie zostały poczynione żadne prace. 

Radny Stanisław Stadnicki zwrócił uwagę, że dostał odpowiedź ze Starostwa 

w sprawie w/w drogi, w którym określono termin prac na listopad br. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Informacja o stanie dróg gminnych i powiatowych została przyjęta do wiadomości. 

 

Ad 3. 

Przewodniczący Komisji przystąpił do procedury zaopiniowania materiałów na sesję: 

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

Zastępca Burmistrza zreferowała zmiany w budżecie Gminy Głogówek. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

c) zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  na drogach  publicznych w strefie płatnego parkowania na 

terenie miasta Głogówek, 

Radna Gabriela Nizińska zauważyła, że zmiana uchwały spowoduje mniejsze 

wpływy  budżetu miasta a tym samym zmniejszy się dotacja na zabytki. 

 Radny Marek Pelka wtrącił, że w/w uchwała musi być podjęta, gdyż inaczej gmina 

łamie prawo pobierając opłaty w sposób w jaki pobierała dotychczas. 



3 
 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na 

lata 2016-2026”, 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że strategia Rozwoju jest już na ukończeniu 

opracowywania i obejmuje okres 2016-2026. Dodała, że jest to uchwała intencyjna i po 

uchwaleniu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Jeżeli nie będzie żadnych 

przeciwskazań to w październiku na sesji zostanie podjęta uchwała ostateczna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego, 

 

Radny Marek Pelka zapytał, czy pomoc rzeczowa jest ustalona z Powiatem 

Prudnickim. 

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w sierpniu br. została podjęta uchwała intencyjna, 

niefinansowa. Teraz podejmowana uchwała jest już finansowa. Dodała, że jest po rozmowach 

z członkiem Powiatu Panem Józefem Skibą, z którym ustalono,  że po podjęciu w/w uchwały 

zostanie zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Głogówek a Powiatem Prudnickim, 

w którym określone zostanie, że realizacją zadania zajmie się Gmina Głogówek. 

Wynik głosowania: 

7 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

Ad. 4  

Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległości. 

Wyjaśnił, że została złożona prośba o umorzenie zaległości na kwotę powyżej 3 tyś. zł. 

o czym Radni zostali poinformowani i mieli czas, by zapoznać się z materiałem. 

Radna Gabriela Nizińska wyraziła sprzeciw umorzenia w/w kwoty. 

Radny Stanisław Stadnicki stwierdził, że osoba ta powinna dostać szansę i gmina 

powinna umorzyć zaległość.  

Radny Henryk Regimowicz zaproponował rozłożenie zaległości na raty. 
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Przewodniczący Komisji przychylił się do propozycji Radnego Regimowicza i wniósł 

o rozłożenie zaległość na raty z terminem spłaty przypadającym na okres 1 roku. Natomiast 

w przypadku uregulowania zaległości zaproponował umorzenie odsetek. 

Wniosek został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

6 za / 1 przeciw / 0 wstrzymało się. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka  

 


