
PROTOKÓŁ NR 7/2019 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 19 czerwca 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 5.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję, 

2. Kontrola wykorzystania dotacji finansowych udzielonych przez Gminę w związku z 

realizacją zadań z zakresu sportu. (Wyłonienie zespołu kontrolującego), 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 1.  

Zaopiniowanie materiałów na sesje:  

a) w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Głogówek” 

 

Radny Tomasz Nosol wyjaśnił, że wnioski dotyczące Pana Mariana Duda i Andrzeja Szała 

wniósł Pan Burmistrz Piotr Bujak, natomiast wnioski dotyczące Pana Tadeusza Kłuskiewicza 

i Henryka Larysz wniósł UKS APN Głogówek.  

 

Brak uwag.  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 



b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek 

 

Pan Przewodniczący tłumaczy, że chodzi o działkę, która znajduje się niedaleko skrzyżowania 

ulic Spółdzielczej i Ligonia. Informuje, że koryguje się błąd do planu, w którym miał być zapis, 

że dotyczy on zabudowy wielorodzinnej natomiast pojawił się zapis o zabudowie 

jednorodzinnej.  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

c) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek 

regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 

doraźnych zastępstw 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

Przewodniczący poinformował o dodatkowym projekcie uchwały, która zostanie wprowadzona 

do porządku obrad sesji:  

 

1. w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach 

 

Pan Marcin Kus oświadczył, że sytuacja ta oddziałuje nie tylko na tereny bezpośrednio 

przyrzeczne, ale również na wszystkie tereny położone przy Osobłodze. Zapewnił, że jaz jest 

regulowany co zapobiegnie zalaniem pobliskich łąk. Ponadto oznajmił, że jaz jest 

zamontowany przy rzece przepływającej przez Pietne i Żywocice. Dodał, że jego montaż jest 

jak najbardziej konieczny.  



 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Ad 2. Pan Przewodniczący poinformował, że w związku z zamiarem przeprowadzenia kontroli 

dotyczącej wykorzystania dotacji finansowych udzielonych przez Gminę w związku z 

realizacją zadań z zakresu sportu należy wyłonić komisję kontrolującą. Oświadczył również, 

że otrzymał pismo od Pana Burmistrza celem doprecyzowania zakresu dokumentów poddanych 

kontroli. 

Ogłosił, że do przeprowadzenia kontroli zgłosiły się trzy osoby: Pan Tomasz Nosol, Pan Fabian 

Patron oraz on sam. 

Uwag nie zgłoszono.  

Kandydatura Radnych wyznaczonych do kontroli została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad 3.  

Przewodniczący poinformował, że dnia 21.06.2019 r. o godzinie 10, 45 odbędzie się spotkanie 

komisji rewizyjnej celem omówienia stanu jednostek OSP na terenie Gminy Głogówek oraz 

celem wizyty w OSP Głogówek.  

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Marcin Kus 

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 


