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PROTOKÓŁ NR 23/2021 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 25 styczeń 2021 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. 

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 realizacji wniosków za II półrocze 2020 r. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

.  

Ad 4. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia wniosek oraz zapytanie przedstawione w 

sprawozdaniu. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 
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Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości jednogłośnie. 

 

Radny wspomina o sprawozdaniu z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie w gminie 

Głogówek w roku 2020. 

 

Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości jednogłośnie. 

 

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

a) 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, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Józef Kowaś, 

Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

b) w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku, 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku tłumaczy, że wystąpiły niejasności dotyczące 

wypłacania dwóch diet za dwie komisie, które odbywały się w jednym dniu. Problem omówiła 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a jej Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o zmianę 

uchwały. Przewodniczący informuje, że w razie nieobecności od kwoty ryczałtu odejmowane 

będzie 30% diety i dodaje, że projekt uchwały ma charakter porządkujący.  
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Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Józef Kowaś, 

Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

c) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń 

stanowiących własność Gminy Głogówek, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Józef Kowaś, 

Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

 

Przewodniczący Komisji pyta Burmistrza o zmiany w Budżecie. 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak omawia zmiany w budżecie informując, że są to drobne 

korekty oraz i m.in. wprowadzona została wycena korekty drogi gminnej na Oraczach- to odnoga 

drogi gminnej- by latem móc ubiegać się o środki z funduszu dróg samorządowych; dołożono 

środki do przebudowy placu zabaw przy ul. Spółdzielczej, które są środkami awaryjnymi w razie 

jakichkolwiek problemów. W projekcie pojawia się również wprowadzenie dotacji celowej dla 

organizacji, która będzie realizowała zadania pomocy społecznej, w ubiegłym roku był to Caritas. 

Wprowadza się również środki na programy które zostaną dofinansowane z zewnętrznych 

środków: ,,Żyjmy zdrowo na sportowo” oraz „Bezpieczeństwo bez granic”. Istotną zmianą jest 

tutaj również zwiększenie środków na zadanie pt. Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej 

w Zwiastowicach” . Na tą inwestycje wioska przekazała środki z funduszu sołeckiego i środki z 

pozyskanej marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. 
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Radny Tomasz Nosol pyta o Zakup i montaż Miejskiego Punktu Elektroodpadów. 

Burmistrz tłumaczy, że jest to duża szafa, która umożliwi mieszkańcom wyrzucenie płyt 

CD, ładowarek telefonicznych, kabli, które do tej pory trafiały do śmieci ,,mieszanych”.  Ma to na 

celu naukę segregowania odpadów.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Józef Kowaś, 

Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

 

e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (6): Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Józef Kowaś, 

Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Fabian Patron 

 

 

Ad. 6 Sprawy różne  

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje o wnioskach które wpłynęły, dot. nadania 

nazwy ulicy- odnoga ulicy Głubczyckiej. 

 

Przewodniczący Komisji informuje, że ma zamiar zwrócić się do Powiatu o naprawę 

nawierzchni na odcinku drogi przy ul 3-go Maja oraz na drodze w stronę Rozkochowa. Informuje 
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również o niedrożnych rowach i sugeruje szybszą reakcję podmiotów odpowiedzialnych za 

odśnieżanie dróg.  

Radny Nosol mówi o szybkiej reakcji służb w Wierzchu w odniesieniu do poruszonego 

tematu odśnieżania.   

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Na tym protokół zakończono.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 

Marcin Kus  

Protokolant  

Monika Domaradzka 


