
 

 

 

Protokół Nr 13/20 

 

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

się w dniu 23 stycznia 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas 

trwania komisji od godz. 8.00 do 10.20 w pierwszej części posiedzenia komisji. 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Opracowanie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 r.. 

4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach za 2019 r.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Adam Łabaza zaproponował do porządku Posiedzenia Komisji 

dodatkowe tematy:   

1. Poniesione wydatki na remont świetlicy wiejskiej tzw. „wozownia” w miejscowości 

Stary Las. Wizja w terenie.   

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

radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

2. Informacja o realizacji rewitalizacji stawu w ramach „Odnowa Wsi” w miejscowości   

Charbielin. Wizja w terenie.  

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

radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Nowy porządek Posiedzenia Komisji 

      1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

      2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Opracowanie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 r.. 

4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach za 2019 r.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Poniesione wydatki na remont świetlicy wiejskiej tzw. „wozownia” w miejscowości 

Stary Las. Wizja w terenie.   

7. Informacja o realizacji rewitalizacji stawu w ramach „Odnowa Wsi” w miejscowości   

Charbielin. Wizja w terenie.  

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. 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? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Ad.3 

Plan pracy Komisji Budżetu na 2020 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Adam Łabaza, 

członkowie Komisji proponowali nowe tematy pracy i termin podjęcia danego tematu pracy 

Komisji, całość wspólnie uzgodniono poprzez głosowanie. 



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

Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnyh. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach za 2019 r. przedstawił 

Przewodniczący Komisji Adam Łabaza, sprawozdanie członkowie Komisji przyjęli poprzez 

głosowanie nie wnosząc dodatkowych uwag. 

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

przyjęciem sprawozdania? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

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, B. Kanarski, M. Koszut, B. Reszka, M. Skupień. 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 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 głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach. 

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 przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar w rejonie ul. Wieniawskiego w Głuchołazach. 

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 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie Al. Jana 

Pawła II w Głuchołazach. 

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 wyrażenia zgody na 

ratalną spłatę ceny 1/2 udziału w nieruchomości – lokalu mieszkalnym w drodze 

bezprzetargowej. 

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 Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 

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

głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w Głuchołazach. 

Komisja przyjęła projekt uchwały z poprawkami. 



9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok. 

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

radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Głuchołazy. 

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

radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

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

radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

Tzn. radni głosowali za nie popieraniem petycji - tak jak mówi treść uchwały. 

 

Ad.6 i Ad.7 

Na Posiedzeniu Komisji obecny był Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor oraz Naczelnik 

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Jarosław Feret, odpowiadali na pytania 

radnych.  

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

Komisja udała się na wizje lokalną do miejscowości Stary Las oraz miejscowości Charbielin, 

Komisja skonstruowała wnioski w treści jak punkt Ad.8 

 

Ad.8 

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

w dniu 23 stycznia 2020 roku podjęła następujące wnioski: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości:  

    Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego za 2019 r. 

 

2. Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 

pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

 

3. Do projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego    

    położonego w Głuchołazach - 

    Komisja wnioskuje o przyjęcie uchwały z poprawkami 

    Usunięcie zapisów par. 9 punkt 3 w całości oraz par. 12 punkt 3 w całości 

    tzn. ażeby nie wyznaczać godzin otwarcia cmentarza.  

    Przewodniczący Komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z    

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

 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 

 

4.   Wolne wnioski: 

 

1. Radny M. Koszut złożył wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Targowej – na 

odcinku od skrzyżowania Targowa Kościuszki  do skrzyżowania Targowa Tylna ażeby 

jednostronnie obowiązywał zakaz zatrzymywania i postoju.     

Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

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

 

2. Radny Adam Łabaza złożył wniosek o zwiększenie przekazu w lokalnych mediach 

/strona internetowa, lokalna gazetka/ informacji o realizowanych i zrealizowanych 

zadaniach inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy z uwzględnieniem 



wartości inwestycji, wkładach własnych Gminy oraz pozyskanych środkach 

zewnętrznych.  

            Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

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

 

3. Radny Adam Łabaza złożył wniosek o przeprowadzenie Kampanii Informacyjnej wśród   

mieszkańców odnośnie segregacji odpadów. 

            Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

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

     

4. Po posiedzeniu Komisji na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego Komisja udała się w teren    

na wizję stanu faktycznego po rewitalizacji z Funduszu Sołeckiego stawu w 

miejscowości Charbielin oraz budynku tzw. „wozowni” w miejscowości Stary Las. 

 

Charbielin   

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscowości Charbielin na terenie 

rewitalizacji stawu Komisja stwierdziła co następuje: 

- rozsypany grunt pochodzący z wykopu nie jest należycie rozplantowany, wysypana 

ziemia jest jedynie rozgarnięta przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

- ziemia pochodząca z wykopów pod słupki ogrodzenia nie jest rozplantowana. 

Wnioski 

1. Komisja wnioskuje o rozplantowanie i pograbienie nawiezionej ziemi na całym 

terenie usypania, umożliwiającej powstanie nawierzchni trawiastej. 

2. Komisja wnioskuje o udzielenie odpowiedzi, czy koszty ułożenia 6 szt. płyt 

drogowych w stawie za kwotę 1779 zł netto + Vat są adekwatne do kosztów na rynku 

inwestorskim. 

 

Stary Las      

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu adaptowanego na świetlicę wiejską w 

miejscowości Stary Las, Komisja stwierdza, że z uwagi na poniesione dotychczas koszty 

ponad 120 tyś. zł na remont obiektu tzw. „ wozowni” i obowiązującą umowę użyczenia 

na dalsze ponad 20 lat Komisja uważa, że zasadnym jest zaadaptowanie obiektu do 

dalszej użyteczności. 

Wnioski     

1. Komisja wnioskuje o uporządkowanie niezagospodarowanych pomieszczeń i 

poddasza w obiekcie tzw. „wozowni”. 

2. Komisja wnioskuje o dokonanie odbioru technicznego wyremontowanych 

pomieszczeń w obiekcie tzw. „wozowni”. 

3. Komisja wnioskuje o uprzątnięcie odpadów zgromadzonego asfaltu wysypanego wraz 

z kostką brukową i ziemią na terenie gminnym obok Remizy Strażackiej. 

      

 

Ad.9 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 

Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 

 

Protokołował:                                         Przewodniczył: 

 

Krzysztof  Śreniawa                Adam Łabaza 


