
 

 

 

Protokół Nr 18/20 

 

z posiedzenia członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, które odbyło 

się w dniu 24 września 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas 

trwania komisji od godz. 8.00 do 09.40. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji, z 21.05.20 r. i 18.06.20 r. 

      3.   Wydatki poniesione przez Gminę Głuchołazy w 2019 roku na opracowanie          
           studium i planów zagospodarowania przestrzennego. 

      4.   Wnioski do Budżetu Gminy na 2021 r.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1 

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Adam Łabaza. Przywitał przybyłych na 

posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza  – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji? 

Z dnia 21.05.20 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

Z dnia 18.06.20 

  Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Ad.3 

Wydatki poniesione przez Gminę Głuchołazy w 2019 roku na opracowanie studium i planów 

zagospodarowania przestrzennego – członkowie Komisji zapoznali się z informacją 

przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Mienia  i Zagospodarowania Przestrzennego Pana 

Przemysława Zborowskiego. 

 

Ad.4   

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 

24 września 2020 roku podjęła następujące wnioski do Budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 r.: 

 

1. Zabezpieczenie środków finansowych na przedłużenie zadaszenia Kaplicy Cmentarnej, 

oraz zamontowanie czterech nowych ławek w tym miejscu. 

2. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów renowacji                            i 

ustawienia zabytkowej Kapliczki Słupowej w miejscowości Jarnołtówek.  

3. Zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację i projekt remontu Drogi 

Gminnej transportu rolnego nr 435 Polski Świętów kierunek Sucha Kamienica. 

4. Dofinansowanie remontu stropu w Remizie Strażackiej OSP Polski Świętów. 

5. Zabezpieczenie środków finansowych na naprawę Drogi Gminnej 539 w miejscowości 

Charbielin - od Drogi Powiatowej na odcinku trzech posesji. 

6. Dokończenie remontu Drogi Gminnej 547 w miejscowości Konradów. 

7. Zabezpieczenie środków finansowych na odtworzenie i konserwację rowów 

odprowadzających wody opadowe na terenach gminnych. 

 



 

Ad.5 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza – przechodzimy do zaopiniowania materiałów                 

i projektów uchwał. 

 

I.  Głosowanie Projektów Uchwał 

 

1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Głuchołazy na 2020 rok. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 

W dyskusji udział wzięli Radni: A. Łabaza, M. Koszut, L. Stadnik, M. Skupień, B. Kanarski. 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki nr 78/21 o pow. 0,0116ha, położonej w Podlesiu stanowiącej własność 

Gminy Głuchołazy. 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.        

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w 

Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. 

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Stary Las.                   

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia 

ponownej skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach.                                             

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 

Za radni głosowali jednogłośnie  /w treści Uchwały uznanie skargi za bezzasadną/.  Głosowało 

6 radnych. 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na    

   Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

 Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za?    

 Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu /w treści Uchwały uznanie skargi    



 za bezzasadną/. Głosowało 6 radnych. 

 

Ad.6 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  na posiedzeniu, które odbyło się  

w dniu 24 września 2020 roku podjęła następujące wnioski: 

 

       1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
 

           a. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020. 

          b. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

          c. Analiza funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy. 
            

      2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.  

                 

      3. Wolne wnioski: 

 

    a. Komisja wnioskuje aby niezwłocznie podjąć działania w celu naprawy  

        przeciekającego dachu w Publicznym Przedszkolu Nr.1 Bajka. 

        Budynek wymaga też innych remontów np. uzupełnienie, wymianę elewacji -   

        luźne tynki zagrażają bezpieczeństwu, naprawę rynien, termoizolacji zewnętrznej. 

    b. Komisja wnioskuje o opracowanie i wprowadzenie bardziej czytelnego systemu   

        oznakowania korytarzy i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ma to   

        na celu ułatwienie orientacji mieszkańców w dotarciu do konkretnych Wydziałów. 

    c. Komisja prosi o wystąpienie z wnioskiem do NFZ w Opolu o podjęcie działań  

        mających na celu podniesienie poziomu traktowania pacjentów przez personel  

        Przychodni „Eskulap” w Głuchołazach, oraz wyeliminowania negatywnych  

        zachowań personelu opisanych w komentarzach na lokalnym Portalu  

        Glucholazyonline.com.pl, jak również docierających do członków Komisji. 

        Komentarze z Portalu – wydruk w załączeniu. 

     d. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie bieżącej naprawy przeciekającego dachu w  

         małym budynku byłej PSP 2 przy ul. J. Pawła II 

     e. Komisja wnioskuje o skierowanie prośby do Marszałka Opolskiego o wykonanie   

         remontu Drogi Wojewódzkiej 411 Głuchołazy – Nysa.  

   

Ad.7 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 

Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 

 

Protokołował:                                         Przewodniczył: 

 

Krzysztof  Śreniawa                Adam Łabaza 


