PROTOKÓŁ NR 17/2020
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 29 czerwca 2020 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 6. Ponadto w obradach uczestniczyli:
•

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,

•

Zastępca Burmistrza Głogówka Anna Barysz,

•

Przewodniczący Rady Miejskiej
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z działalności Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w
zakresie zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Sprawy różne
7. Zakończenie Komisji Rewizyjnej
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Przewodniczący przechodzi do analizy sprawozdania z działalności Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku.
Burmistrz Głogówka informuje, że pojawił się pomysł objęcia w trzech planach cały
Głogówek, ujednolicić i udoskonalić plan.
Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego dodaje, że ostatnia uchwała jaka była
podejmowana została utworzona na poczet wniosków mieszkańców.
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Przewodniczący pyta o wnioski oraz o zagospodarowanie przestrzenne tworzone dla
wiosek.
Pracownik merytoryczny wymienia miejscowości dla których tworzony był plan. Mówi o
aktualizacji wszystkich planów.
Burmistrz mówi, że plan będzie tworzony od centrum ku obrzeżom.
Przewodniczący pyta czy gmina ma możliwości wydzielenia działek.
Burmistrz informuje, że przy ul. Konopnickiej.
Uczestnicy spotkania rozmawiają o drogach wewnętrznych i przekształceniach planistycznych.

Ad.5
Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję.
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
Burmistrz mówi o wniesionej autopoprawce dotyczącej przerzucenia środków z remontów
w remizę OSP Szonów na naprawę dróg.
Informuje, że w sierpniu kończy się umowa z PKS na transport zbiorowy, mówi o bieżącym
roku i trudności wynikających z realizacji aktualnego porozumienia. Autopoprawka ma służyć
ułatwieniu dotyczącemu podpisania nowej umowy, której warunki jeszcze nie są znane.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 20202035,

Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
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c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na
zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Głogówek,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (dot. zmiany prawa
miejscowego),
Przewodniczący oddaje głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który
tłumaczy, że petycja którą rozpatrywała komisja, została w całości odrzucona. Informuje o jej treści
i ustaleniach komisji.
Ad 6. Sprawy różne.
Burmistrz Głogówka pyta radnych czy są zainteresowani otwarciem w Gminie Głogówek
Punktu Pomiaru Suszy Rolniczej, dodaje, że będzie to kosztowało około 50 tys. zł.
Radni podejmują dyskusję, po której uzgadniają, że nie są zainteresowani otwarciem
takiego miejsca.
Radny Bernard Dembczak mówi o chęci podjęcia uchwały związanej ze szkodami na
terenie Gminy Głogówek jakie powstały w skutek plagi gryzoni polnych.
Burmistrz Głogówka proponuje, by przybrało to formę apelu Rady Miejskiej.
Obecni omawiają sprawę dotyczącą wandalizmów jakich dokonano na terenie miasta
Głogówek w ubiegły weekend. Burmistrz Głogówka zastanawia się nad założeniem monitoringu
miejskiego.
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Burmistrz Głogówka informuje, że w bieżącym roku nie będzie przyznawane stypendium
Burmistrza z uwagi na fakt, iż stypendium musiałoby być przyznane około 200 osobom, które
miały wysoką średnią. Dodaje, że sposób oceniania był bardzo zawyżony.
Przewodniczący porusza temat ubytków nawierzchni przy ulicy 3 maja. Wszczęta została
rozmowa na tematy dróg powiatowych, nieudolnego funkcjonowania wydziału komunikacji i
pisma w sprawie ubytków.
Radny Bernard Dembczak zgłasza problem zatkanej kanalizacji.
Burmistrz wspomina o stanie dróg, odpływów po ulewach, które przeszły przez
województwo Opolskie. Mówi o skutkach jakie niosły za sobą opady.
Radny Tomasz Nosol pyta o użytkowanie świetlic.
Zastępca Burmistrza mówi o tym, że świetlice są włączone do użytkowania.
Burmistrz porusza temat wniosku o przeprowadzenie kontroli w Punkcie Skupu Żywca.
Radny Nosol prosi o wyłączenie go z członkostwa w komisji kontrolującej.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomina zasady przeprowadzenia kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus
Protokolant
Monika Domaradzka
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