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PROTOKÓŁ NR 44/2018 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW  

z dnia 27 września 2018 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 Ilona Hudaszek. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Mariusz 

Wdowikowski. Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się następująco:  

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2018 r. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

3. Stan dróg gminnych i powiatowych. 

4. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.  

Nie zgłoszono uwag do informacji o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za 

I półrocze 2018 roku. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 – 2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego 

w obrębie Winiary. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Przewodniczący poprosił także o zaopiniowanie  dodatkowych projektów uchwał, które 

zostały przekazane Radnym, a o których wprowadzenie do Porządku obrad będzie 

wnioskował Burmistrz podczas Sesji. 

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech 

lat. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 3.  

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedłożonej Radnym informacji nt. sanu dróg 

gminnych. Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 4.  

Sprawy różne.  

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, czy wiadomo, kiedy zostanie uruchomione 

oświetlenie na rondzie w Racławicach Śląskich. 

Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę nie posiada takiej wiedzy.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba poinformowała, że z informacji jaki 

uzyskała od Taurona wynika, że mają oni czas na podłączenie oświetlenia do miesiąca od 

dnia odbioru.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów 

 

Mariusz Wdowikowski 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


