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PROTOKÓŁ NR 41/2018 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 19 czerwca 2018 roku 

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy 

obecności. Na 7 członków, obecnych 7. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej 

Żebrowski, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Informacja nt. realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Głogówek. 

2. Kontrola wykorzystanej dotacji finansowej z WFOŚiGW w Opolu na „Zakup i montaż 

kotłów do spalania eko-groszek: Sz. P. w Racławicach Śląskich, P. P. Racławice Śląskie, 

P. P. oddział Kierpień”. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1. 

Nie zgłoszono uwag do przedłożonej Radnym informacji nt. realizacji ustawy 

o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości.   

 

Ad 2.  

W związku z tematem: „Kontrola wykorzystanej dotacji finansowej z WFOŚiGW 

w Opolu na zakup i montaż kotłów do spalania eko-groszek: Sz. P. w Racławicach Śląskich, 

P. P. Racławice Śląskie, P. P. oddział Kierpień”, na Salę posiedzeń poproszony został pracownik 

merytoryczny kompetentny do udzielenia informacji w przedstawionym zakresie.  

Pracownik poinformował, że w ramach przyznanej dotacji finansowej z WFOŚiGW 

w Opolu dokonano zakupu i wymiany kotłów spalania opału eko-groszek, do budynku szkoły  

w Racławicach Śląskich o mocy 240 kW, Przedszkola w Kierpniu o mocy 230 kW oraz do 

budynku przedszkola w Racławicach Śląskich o mocy 40 kW. Wysokość dotacji to 50% kosztów 

inwestycji. Wartość dotacji to około 70 655 złotych. 
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Pracownik dodał, że w tym roku udało się pozyskać kolejne dotacje na wymianę pieców 

w budynku Szkoły oraz Przedszkola w Biedrzychowicach, a także w budynku Szkoły 

i Przedszkola w Szonowie.  

 

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 2. 

 Sprawy różne. 

 

Radny Tomasz Nosol zapytał pracownika merytorycznego o kwestię dofinansowania do 

remontu drogi Mionów – Wierzch.  

Pracownik odpowiedział, że na remont tej drogi projekt składany był dwukrotnie. Niestety 

za każdym razem był odrzucany. Nieoficjalnie mówi się o tym, że odcinek ten remontowany 

będzie systemem gospodarczym, w zakresie środków własnych Gminy. 

Radny Piotr Bujak zapytał, jak rozstrzygnął się konkurs na remont drogi Góreczno – 

Tomice. Radny wskazał, że spadła tam wartość zadania.  

Pracownik poinformował, że w tej sprawie także był składamy wniosek i niestety nie 

przeszedł. Wartość zadania uległa obniżeniu z uwagi na zmiany dotyczące wykonania 

nawierzchni oraz usuniecie z projektu dodatkowych elementów bezpieczeństwa jak na przykład 

„mijaki”, ograniczniki.  

 

Radny Tomasz Nosol wniósł o połatanie nawierzchni  drogi Mionów – Wierzch.  

Radny Andrzej Wawer zapewnił, że prace te ostaną wykonane.  

 

  

Dalszych uwag nie głoszono.  

Na tym protokół zakończono.   

 

 

     PRZEWODNICZĄCY 

  KOMISJI REWIZYJNEJ  

        

 Andrzej Żebrowski 
PROTOKOLANT 

 

Małgorzata Wolf 


