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PROTOKÓŁ NR 21/2020 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 19 listopada 2020 roku  

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się zdanie. W posiedzeniu udział wzięli 

członkowie Komisji według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 6. W obradach 

wziął udział Burmistrz Głogówka Piotr Bujak oraz Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej Ewa 

Fedorowicz. 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

 

1. Otwarcie Komisji Rewizyjnej 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Analiza sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

5. Analiza sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4. Analiza sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

 

Przewodniczący pyta o program, opieka wytchnienia”.  

Kierownik tłumaczy, że jest to program, który realizuje przy współpracy z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, mający na celu pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych. Jest to 

odciążenie opiekuna w codziennych obowiązkach. Osoby mające odpowiednie kwalifikacje są 

kierowane, by zajmować się osobami niepełnosprawnymi, podczas gdy ich prawni opiekunowie 
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mogą ten czas wykorzystać wg własnych potrzeb. Gmina Głogówek dysponuje trzema takimi 

opiekunami. Do programu zostały zgłoszone trzy osoby z wysokim upośledzeniem i jedna 

z upośledzeniem znacznym.  

O głos prosi Radny Tomasz Nosol. Pyta czy w okresie pandemii pojawiło się więcej osób 

potrzebujących o pomocy. 

Kierownik informuje, że w związku z pandemią zgłosiło się parę osób natomiast wzrost nie 

jest drastyczny. Dodaje, że nie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć otrzymania pomocy spełnia 

ją kryterium, najczęściej są to osoby, które wcześniej pracowały za granicą.  

 

Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Analiza sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. 

 

Przewodniczący nadmienia, że temat został błędnie sformułowany, ponieważ rok 2020 jeszcze 

się nie skończył, natomiast wspomina, że zostało przedstawione sprawozdanie za rok 2019.  

 

Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości jednogłośnie. 

 

 

Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (08:22) 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Głogówku (08:25) 
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje o posiedzeniu komisji, która 

odbyła się 10.11.2020 r.. Nadmienia, iż w spotkaniu wzięła udział Strona skarżąca, strona 

oskarżana- Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka kultury w Głogówku oraz autor artykułu. Po 

wysłuchaniu wyjaśnień popartych opinią historyczną opiekuna projektu Komisja jednogłośnie 

uznała skargę za niezasadną. Ostatecznie Skarżący przyznał, że nie chciał skarżyć się na Panią 

Dyrektor MGOK w Głogówku, a jedynie zwrócić uwagę na użycie złego słowa w artykule.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu 

konkursowego pt.: „Przedszkola Marzeń w Gminie Głogówek” nr RPOP.09.01.03-16-0010/20, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 

09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój Edukacji, Poddziałanie 09.01.03- Wsparcie 

edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. (08:28) 

 

 

Przewodniczący Komisji nie kryje zadowolenia z przystąpienia do projektu, w który nie trzeba 

wnosić wkładu pieniężnego. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głogówek do realizacji projektu 

konkursowego pt.: „Przedszkola Przyszłości w Gminie Głogówek” nr RPOP.09.01.03-16-0009/20, 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09- Wysoka jakość edukacji, Działania 09.01- Rozwój 

Edukacji, Poddziałanie 09.01.03- Wsparcie edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 

2014-2020. (08:33) 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek. 

(08:37) 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości 

płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

komunalnego Gminy Głogówek. (08:45) 

 

Przewodniczący wyraża aprobatę wobec projektu uchwały i pyta czy Burmistrz spodziewa 

się dużego zainteresowania.  

Na to Burmistrz odpowiada, że nie we jaki będzie oddźwięk na uchwałę, natomiast w chwili 

obecnej zadłużenie kształtuje się na około milion złotych. Dodaje, że część osób jest chronicznie 

i niesystemowo niewypłacalna, więc Gmina wychodzi naprzeciw w tym ciężkim czasie 

pandemicznym.  Przyznaje, że więcej nie może zrobić. Treść uchwały nie pozwala na to by ktoś 

nagle zaczął zaciągać długi, by za pół roku Gmina mu je umorzyła, ponieważ zapisy w uchwale 

dotyczą tylko tych zobowiązań, które powstały historycznie, w związku z czym nie ma motywacji, 

żeby zaciągać nowe długi, ponieważ to nie jest metoda. Dopowiada, że uchwała zawiera też zapisy 

motywujące do tego, żeby dalszy czynsz płacić regulaminowo, bo w przypadku, gdy zdecydujemy 

się na umorzenie, a ktoś nie będzie opłacał regulaminowo czynszu to wtedy umorzenie traci swoją 

moc. Włodarz informuje, iż od dwóch lat na remonty mieszkań komunalnych przyznawana jest 
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kwota 200 000,00 zł a w bieżącym to 230 000,00 zł, gdzie jest jeszcze przed rozpoczęciem okresu 

zimowego. Zobowiązuje się do przekazania w komunikatach medialnych informacji, z której 

będzie wynikało, że standard mieszkań zależy od zapłaty czynszu, który w lokalach gminnych jest 

niewielki. Wraz z redukcją tej zaległości mogą się pojawić, ale nie muszą kolejne środki, które 

mogą być przeznaczone na dalsze remonty czy modernizacje substancji mieszkaniowych. 

W przypadku, w którym nie będzie takiej woli współpracy gmina zostanie na tym pułapie 

finansowym który jest teraz. Informuje, że nie będzie możliwości odpracowania, ponieważ w skali 

gminy odpracowanie jest narzędziem nieefektywnym. Ilustruje koszt uzbrojenia pracownika do 

pracy, koszt przeszkolenia i nadzoru nad nim, który przewyższa wartość wielokrotnie 

wykonywanej pracy. Przyznaje, że doświadczenia z innych ośrodków pokazują iż te osoby mają 

bardzo niską motywację do odpracowywania i trwa może przez dwa, dni  a kończy się w dłuższej 

perspektywie czasowej.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek (08:50) 

 

Przewodniczący tłumaczy położenie ulicy. 

Radny Nosol informuje, że rozmawiał z mieszkanką tego obszaru i przyjęła nazwę ulicy 

pozytywnie.  

Głos zabiera Burmistrz, opowiada o pomyśle nazwy dla następnej ulicy jaką nada Rada 

Miejska, mianowicie gmina ogłosi na Oraczach nabór propozycji nazw wśród mieszkańców, 

następnie przedłoży wyselekcjonowane nazwy, czyli odrzuci te które będą abstrakcyjne czy 

nieodpowiednie, kolejno przedłoży Młodzieżowej Radzie Miejskiej i zostawi jej decyzyjność.  

Burmistrz twierdzi, że jest to przykład nauki postawy obywatelskiej i ukazanie procesu 

decyzyjnego. 

  Przewodniczący Komisji proponuje również nadanie nazwy rondzie w Racławicach 

Śląskich.  
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  Burmistrz mówi o pomyśle na przeprowadzenie konsultacji społecznych, ponieważ jest 

skłonny na wyłonienie kilku propozycji tej nazwy, rozstawić urny i dać mieszkańcom się 

wypowiedzieć na ten temat. 

 Radni popierają pomysł Burmistrza.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie 

Gminy Głogówek (08:52) 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (08:54) 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe” (08:58) 

 

Radny Nosol pyta o liczbę urodzeń. 

Burmistrz odpowiada, że roczny koszt tego przedsięwzięcia to około, 30 000,00 zł, czyli 

około 100 urodzeń. Dodaje że część uwag które otrzymał od Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej zostanie uwzględniona w projekcie uchwały. Co do kwestii meldunków występuje 

rozbieżność zdań, ponieważ dokumentem stwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy może 

być opłata śmieciowa, czy umowa najmu lokalu mieszkania czy tytuł własności. 
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Przewodniczący wnosi o rozważenie dodania do wniosku podpowiedzi co może być 

dokumentem potwierdzającym zamieszanie w gminie.  

Burmistrz informuje, że zostanie to poddane pod analizę prawną i projekt pojawi się 

niebawem.  

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

7.Sprawy różne (08:59) 

 

Przewodniczący przytacza projekt uchwały i prosi o opinię.  

-w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym (09:03) 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący przedstawia pisma w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach i odkłada 

je na czas przedłożenia propozycji przez mieszkańców. 

Burmistrz informuje, że po nadaniu nazwy należy zadbać by było godnie reprezentowane 

w przestrzeni publicznej.   

  Kolejno Przewodniczący Komisji przechodzi do zaopiniowania pisma otrzymanego od 

Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej o podjęcie tematu spraw Ludowego Klubu Sportowego RB 

Głogówek w celu wypracowania wspólnego stanowiska i udzielenia odpowiedzi również na 

wcześniejsze pisma.  Zapytał członków komisji, czy ktoś chce się indywidualnie wypowiedzieć na 

temat sprawy klubu sportowego, lecz nikt nie wyraził takiej potrzeby. Wobec powyższego 

Przewodniczący uznał, iż podjął temat skierowany przez Wiceprzewodniczącą na obradach swojej 

komisji, aczkolwiek członkowie nie mieli nic do powiedzenia, a on sam uchyla się od wydawania 

opinii i komentowania sprawy.   



 8 

 Następnie Przewodniczący wspominał o zbiórce organizowanej w ramach akcji Szlachetna Paczka 

i zadeklarował chęć przystąpienia do projektu.  

  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.   

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 

Marcin Kus  

Protokolant  

 

Monika Domaradzka 


