
 
 
 

Protokół Nr 10/19 
 
z posiedzenia członków Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, które odbyło 
się w dniu 24 października 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas 
trwania komisji od godz. 8.00 do 9.20 
 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

      3.   Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na 2020 rok. 
      4.   Wizytacja obiektu GOSIR (Stadion Miejski, Hala Sportowa), analiza wydatków. 

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

Ad.3 

Komisja zapoznała się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na 2020 rok. 
Wnioski przedstawił Skarbnik Miasta Sławomir Deko.  
 

Ad.4 

Wyjście w teren - Komisja udała się do GOSIR. Analizę wydatków przedstawił  i na zapytania 
Radnych odpowiadał Kierownik Ośrodka Pan Marek Szymanowski. 
Na spotkaniu w GOSIR Komisja skonstruowała następujące wnioski: 

1. Komisja składa wniosek o zwiększenie środków finansowych na inwestycje GOSIR. 
2. Komisja składa wniosek o wykonanie zadaszenia wielofunkcyjnego na obiekcie Orlik. 
3. Komisja składa wniosek do Uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach 
    z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych      
    obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym  
    o dopisanie w § 1 punkt 1 ustęp 1 „i”  

          „korzystanie z obiektu przez osoby indywidualne” 
          /dotyczy zwolnienia z opłat/  
          lub jeżeli jest to możliwe i wystarczające - dopisanie stosownego punktu do                    
          Regulaminu korzystania z Obiektu.                                   
 
Ad.5 

Przewodniczący komisji Adam Łabaza – przechodzimy do zaopiniowania materiałów i 
projektów uchwał. 
 

I.   Informacje 

1. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu na    
    kadencję 2020-2023 
    Radni przyjęli do wiadomości. 
2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
    Radni przyjęli do wiadomości. 



 

 

II.  Głosowanie Projektów Uchwał 

 
1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie    
    Gminy Głuchołazy na 2019 rok. 
    Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
    W dyskusji udział wzięli radni: B. Kanarski, M. Skupień, A. Łabaza, M. Koszut. 
    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 2019-2022. 
    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 zarządzenia       
    wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowy Świętów. 
    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 sprzedaży w drodze  
    bezprzetargowej części działki nr 706/6 o pow. 0,1645 ha (całość), położonej w    
    Głuchołazach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy. 
    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 przyjęcia Programu  
    współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
    Przewodniczący komisji Adam Łabaza przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
 

Ad.6 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  na posiedzeniu, które odbyło się  
w dniu 24 października 2019 roku podjęła następujące wnioski: 
 
1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
      a. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu  
          na kadencję 2020-2023 
      b. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
     
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. 
 
3. Wolne wnioski: 

1.  Radny Adam Łabaza złożył wniosek do Komendanta Straży Miejskiej o podjęcie działań   
     w celu wyeliminowania uciążliwości /nadmierna prędkość, nadmierny hałas, piski/ dla    
     mieszkańców przy ul. Konopnickiej na odcinku od Mostu Andrzeja do Stadionu gdzie    
     ostatnio w porze późno wieczorowej i nocnej urządzają sobie wyścigi motocykliści. 
3. Radny Adam Łabaza złożył wniosek do Komendanta Straży Miejskiej o częstsze patrole  

obiektu Skatepark w związku sygnałami o zakłócaniu porządku publicznego. 
3. Komisja składa wniosek o wykonanie ogrodzenia obiektu Skatepark. 
4. Komisja składa wniosek o zwiększenie środków finansowych na inwestycje GOSIR. 
5. Komisja składa wniosek o wykonanie zadaszenia wielofunkcyjnego na obiekcie Orlik. 
6. Komisja składa wniosek o bardziej czytelne tzn w większej ilości punktów  
    oznakowanie dojazdu do Parkingu „za Stadionem” 
7. Komisja składa wniosek do Uchwały Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach 
    z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych      



    obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym  
    o dopisanie w § 1 punkt 1 ustęp 1 „i”  

          „korzystanie z obiektu przez osoby indywidualne” 
          /dotyczy zwolnienia z opłat/  
          lub jeżeli jest to możliwe i wystarczające - dopisanie stosownego punktu do                    
          Regulaminu korzystania z Obiektu.                                   

Wszystkie wnioski Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 
 

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 


