PROTOKÓŁ NR 19/2020
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 28.08.2020 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 7. W obradach wziął udział Burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
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 realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
6. Sprawy różne.
7. Powołanie składów zespołów kontrolujących do przeprowadzenia kontroli rozliczenia
dotacji: „Iluminacja elewacji zamku w Głogówku” oraz dokumentacji zamówienia
publicznego: „Głogówek, Ratusz (XVIIw.): remont dachu i wymiana instalacji
odgromowej”
8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.
Przewodniczący przechodzi do analizy sprawozdania realizacji wniosków za I półrocze 2020 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionych im materiałów.
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
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Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Przewodniczący pyta o zmniejszenie o 70.000,00 zł dochodów majątkowych, w związku
z nieuzyskaniem dofinansowania.
Burmistrz Głogówka odpowiada, że jest to refundacja funduszy sołeckich. Jeden z placów
zabaw nie dostał dofinansowania ze względu na to, że jest to plac zamknięty, jego modernizacja
odbyła się, lecz w mniejszym stopniu ze względu na wyłącznie wkład własny. Zostało utwardzone
podłoże, zainstalowane nowe huśtawki. Informuje, że nie ma tam zbyt dużo miejsca i ciężko jest
zachować wszystkie normy.

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 2020-2035
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko- Prudnickie”
Przewodniczący tłumaczy, że Gmina Głogówek wraz z Gminami Powiatu Głubczyckiego i
wszystkimi Gminami prócz Gmina Biała Powiatu Prudnickiego, tworzą związek powiatowo
gminny do celu organizacji transportu zbiorowego ludności.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 5 Sprawy Różne
Burmistrz Informuje, iż zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego
dot. opinii Radcy Prawnego, został on przesłany do Racy i w najbliższym czasie zostanie on
przedstawiony Zespołowi.
Przewodniczący stwierdza, że kontrole, które planuje odbyć będą przeprowadzone jednego
dnia przez dwa zespoły kontrolujące.
Burmistrz odpowiada, że w najbliższych tygodniach Gmina dostanie środki w związku
z dotacją na iluminacją zamku, natomiast zgodnie z kontrolą dokumentacji remontu dachu i
wymiany instalacji odgromowej został ogłoszony przetarg. Dodaje, że nie widzi przeciwskazań,
by Radni obejrzeli wykonane prace ze strychu.
Radny Bernard Dembczak informuje, że nie można wymusić uporządkowania placu
należącego do PKP.
Burmistrz zapewnia, że kierowane są pisma z prośbą o zaprowadzenie porządku, lecz nie
można tego wyegzekwować. Wspomina o wycince drzew, starych dębów w Racławicach Śląskich
oraz o braku zezwolenia na stworzenie przyłącza przez ich linie do PSZOK-u.
Radny Tomasz Nosol pyta o działania związane z zamkiem na obecny rok.
Burmistrz mówi o opracowaniu projektu rewitalizacji, przejściu przez ocenę formalną oraz
oczekiwaniu na ocenę merytoryczną. Dodaje, że do miesiąca zostaną przekazane informacje
dotyczące projektu. Burmistrz informuje, że konkurencja jest wielka, ponieważ o pieniądze
z funduszu starają się również zamki w Warszawie, Malborku, Wrocławiu. Zapewnia, że projekt
zamku w Głogówku bardzo dobrze wpisuje się w kryteria, natomiast wszystko zależy od zespołu
oceniającego.
Kolejnym tematem podjętym przez Burmistrza jest projekt programu kolej +. Informuje, że
wybiera się w tej sprawie na spotkanie, ponieważ Marszałek Województwa Opolskiego
powiedział, że się cieszy ze może być patronem tego programu, ale nie ma funduszy na jego
wsparcie i spotkanie ma zdefiniować nazwę patronatu. Dodaje, że należy przekazać 15 procent
wkładu własnego, natomiast nie aprobuje, by wkładem były środki z budżetu Gminy Głogówek,
tym bardziej, że dostaliśmy zapewnienie, że wkład ten będzie otrzymany od prywatnych
przedsiębiorców.
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Następnie Burmistrz informuje, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg
na sprzedaż kilkudziesięciu hektarów w okolicach Rzepcza.
Ad.7 Powołanie zespołu kontrolującego.
Przewodniczący zaproponowałzespół kontrolujący w składzie:
1. Józef Kowaś
2. Grzegorz Thiel
3. Bernard Dembczak
- zespół kontrolujący rozliczenie dotacji: „Iluminacja elewacji zamku w Głogówku”
a także:
1. Marcin Kus
2. Jan Hojdem
3. Tomasz Nosol
-zespół kontrolujący zamówienie publiczne: „Głogówek, Ratusz (XVIIw.): remont dachu i
wymiana instalacji odgromowej”
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Członkowie przyjęli skład komisji kontrolujących jednogłośnie.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus
Protokolant
Monika Domaradzka
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