
PROTOKÓŁ NR 28/2021  

KOMISJI REWIZYJNEJ   

z dnia 27 sierpnia 2021 roku.  

 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego  

w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej 

według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 7: 

1. Marcin Kus 

2. Jan Hojdem 

3. Bernard Dembczak 

4. Grzegorz Thiel 

5. Tomasz Nosol 

6. Józef Kowaś  

7. Fabian Patron 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 09:30. Przeprowadzone zostało przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marcina Kusa, który przywitał zgromadzonych  

i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie Komisji Rewizyjnej 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2021 r. 

Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi i pytania do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym sprawozdanie przyjęto do wiadomości.  

 

Ad. 5.  

Nie wpłynęły żadne projekty uchwał do Biura Rady, w związku z czym przystąpiono do 

kolejnego punktu. 

 

 

 



Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie dwóch mieszkańców Głogówka  

w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz Gminy Głogówek.  

Podtrzymano wniosek z komisji rolnictwa i ochrony środowiska o zaproszeniu 

zainteresowanych na posiedzenie komisji wspólnych, celem omówienia tego tematu.  

Następną kwestią, która została poruszona, to wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Jerzego Kunerta do członków komisji o doprecyzowanie terminów zwoływania sesji rady 

miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska zaproponował, aby sesje odbywały się w ostatni piątek miesiąca  

w godzinach porannych. Członkowie Komisji Rewizyjnej również przystali na tą propozycję. 

Poddano pod głosowanie wniosek o zwoływanie sesji, w każdy ostatni piątek miesiąca,  

w godzinach porannych, za wyjątkiem miesiąca lipca i grudnia. 

Radny Grzegorz Thiel jako Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował 

o skardze, która wpłynęła do komisji i możliwości złożenia zapytań w tej sprawie w terminie 

do 3 września br. celem wypracowania pisma o ustosunkowanie się do zarzutów przez 

Burmistrza Głogówka. 

 

Wyniki głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus dziękuje wszystkim za obecność  

i zamyka posiedzenie Komisji. 

 

                                   

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 

                                         Marcin Kus  

 

 

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka  


