
PROTOKÓŁ NR 29/2021  

KOMISJI REWIZYJNEJ   

z dnia 30 września 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 6: 

1. Marcin Kus 

2. Jan Hojdem 

3. Bernard Dembczak 

4. Grzegorz Thiel 

5. Tomasz Nosol 

6. Józef Kowaś  

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 08:30. 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. Kontrola rozliczenia inwestycji: „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku”. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

Nie zgłoszono żadnych uwag. Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Kontrola rozliczenia inwestycji: „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku”. 

 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus odczytał protokół z przeprowadzenia kontroli inwestycji:  

 

Ad. 5.  Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 



b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-

2035,  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

d) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa w Głogówku -uchwała 

wycofana 

 

e) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

 

f) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek. 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 



 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji zbliżającej się wizytacji placówki 

oświatowej zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Zapytał  

o propozycje. Wstępnie ustalono, że wizytacja odbędzie się w Szkole Podstawowej z oddziałem 

przedszkolnym w Twardawie. 

 

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  


