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PROTOKÓŁ NR 3/2019 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 15 lutego 2019 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. Ponad to w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Sekretarz Gminy Anna Barysz. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, 

który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Zestawienie ilościowe uczniów i nauczycieli na terenie Gminy Głogówek. Przegląd bazy 

dydaktycznej. 

2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 1.  

  Radni przyjęli do wiadomości przesłane drogą elektroniczną zestawienie ilościowe 

uczniów oraz nauczycieli z terenu Gminy Głogówek.  

 Burmistrz zwrócił uwagę, że pożądanym byłoby udanie się członków Komisji do 

wybranej placówki oświatowej celem dokonania faktycznego przeglądu bazy dydaktycznej.  

 W drodze dyskusji wyłaniania do przeglądu bazy dydaktycznej została Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Głogówku.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący zwracając się do burmistrza zapytał, czy w temacie z niniejszego punktu 

zostały przygotowane jakieś materiały.  
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Burmistrz odpowiedział, że nie zostało przygotowane w związku z § 48 Statutu Gminy, 

który stanowi, że: Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza (kierownika jednostki 

kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli na 14 dni przed terminem kontroli. 

Przewodniczący stwierdził, że członkowie Komisji chcieliby otrzymać do wglądu faktury 

związane z zakupami w ramach funduszu sołeckiego, tak by muc porównać je do planów w tym 

zakresie zawartych w budżecie.  

Burmistrz wskazał, że zgodnie z § 49 ustęp 1 Statutu Gminy Głogówek: Kontrolę 

przeprowadza wyłoniony z członków Komisji zespół kontrolny liczący co najmniej 3 członków, 

posiadający upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Komisji. Upoważnieni w ten 

sposób członkowie Komisji posiadają: 

1) wstępu do pomieszczeń oraz obiektów jednostki kontrolowanej; 

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych 

z jej działalnością; 

3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów; 

4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych lub pisemnych wyjaśnień 

w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. 

Burmistrz dodał, że jeżeli którykolwiek z obecnych radnych posiada takie upoważnienie, 

to zaprasza.  

Pani Sekretarz Anna Barysz dodał, że wszelkie kontrole muszą być przeprowadzanie 

zgodnie ze Statutem.  

Wobec powyższego w drodze dyskusji wyłonione zostały dwa zespoły kontrolne, 

składające się członków Komisji Rewizyjnej, celem przeprowadzenia kontroli:  

1. wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2018; 

2. dokumentacji zamówienia publicznego: „Przebudowa, remont i adaptacja części 

zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów 

w Głogówku”. 

Przewodniczący zapewnił, że stosowne zawiadomienia o kontroli zostaną przekazane 

w przewidzianym terminie.  
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Ad 3. 

 Burmistrz odniósł się do pisma radnego Tadeusza Wrony, któremu zostało przypisane 

miano petycji. Wskazał, że pismo to nie nosi znamion petycji i nie będzie w tym trybie 

rozpatrywane. Poinformował także o tym, że wybory sołtysów odbyły się we wszystkich 

sołectwach i wszędzie wybrano sołtysów.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

 

Marcin Kus 
Protokolant 

 

Małgorzata Wolf 


