PROTOKÓŁ NR 27/2021
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego
w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej
według załączonej listy obecności. Na 7 członków, obecnych 6:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcin Kus
Jan Hojdem
Bernard Dembczak
Grzegorz Thiel
Tomasz Nosol
Józef Kowaś

Ponadto udział w komisji wziął Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku – Jerzy Kunert.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 15:00. Przeprowadzone zostało przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marcina Kusa, który przywitał zgromadzonych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie kworum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Analiza sprawozdania z działalności Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w
zakresie zagospodarowania przestrzennego w 2020 r.
5. Analiza sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2020.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Analiza sprawozdania z działalności Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
w zakresie zagospodarowania przestrzennego w 2020 r.
Przewodniczący Komisji zapytał o uwagi i pytania do informacji.
Ponadto zwrócił się z prośbą o umieszczeniu na gminnym profilu społecznościowym oraz
stronie internetowej Gminy Głogówek informacji o możliwości składania wniosków do planu
zagospodarowania przestrzennego.
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Ad. 5. Analiza sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2020.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów.
Następnie zapytał o uwagi i pytania do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, sprawozdanie
przyjęto do wiadomości.

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zapytał o powód ściągnięcia kwoty 8 tyś.
z dokumentacji na nowe osiedle.
Poproszono na salę Skarbnik Gminy celem wyjaśnienia tej kwestii.
Skarbnik Gminy Alina Janik wyjaśniła, że powodem tej zmiany jest brak środków finansowych
na wydatki bieżące, ale zmiana ta mnie wpływa w żaden sposób na zakres inwestycji.
Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosownia.

Wynik głosowania:
6za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035,
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag,
w związku z powyższym przystąpiono do głosownia.

Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag,
w związku z powyższym przystąpiono do głosownia.

Wynik głosowania:

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
Udziału

w

głosowaniu

nie

brał

radny

Józef

Kowaś,

gdyż

jest

inkasentem

w miejscowości Twardawa.
d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag,
w związku z powyższym przystąpiono do głosownia.

Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek,
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag,
w związku z powyższym przystąpiono do głosownia.

Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
f) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.
w Głogówku, należących do Gminy Głogówek.
Przewodniczący Komisji zapytał o pytania i uwagi do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały jest
zabezpieczenie 8 mln zł, jednakże chciałby się dowiedzieć z czego się składa.
Przewodniczący Komisji Marcin Kus odczytuje uzasadnienie do projektu uchwały ponadto na
salę poproszono Burmistrza celem wyjaśnienia najważniejszych kwestii w/w projektu.
Tymczasem przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad: Ad.7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji poinformował radnych o piśmie przedsiębiorcy jakie wpłynęło do
Biura Rady o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Wodną w Głogówku.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Nosol poinformował
radnych o wnioskach i propozycjach w tej kwestii jakie zostały opracowane na wcześniejszym
posiedzeniu Komisji Rolnictwa.
Radni podjęli dyskusję na ten temat.
W związku z przyjściem Pana Burmistrza na salę, Przewodniczący komisji Rewizyjnej
powrócił do omawiania projektu uchwały:
f) w sprawie wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku,
należących do Gminy Głogówek.
Przewodniczący Komisji zapytał o łączną kwotę pożyczek.
Burmistrz Piotr Bujak, poinformował, że chodzi o kwotę ok. 400 000,00 zł., która posłuży do
zapewnienia płynności finansowej ZK Głogówek Sp. z o.o. w działaniach inwestycyjnych.
Wyjaśnia, że potrzebne są pieniądze m.in. na kanalizację w miejscowości Kierpień,
oczyszczalnie ścieków oraz na ul. Wyszyńskiego i ul. Korfantego w Głogówku.
Przewodniczący Komisji zapytał o oprocentowanie pożyczki, Burmistrz odpowiedział, że nie
posiada wiedzy na ten temat.
Korzystając z okazji obecności Burmistrza na sali radny Tomasz Nosol zapytał o przyczynę
braku ciśnienia wody w miejscowości Mionów, Burmistrz odpowiedział, że nie wie co może
być przyczyną, gdyż nikt nic nie zgłaszał w tej kwestii.
Radny Bernard Dembczak zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku drogowego o remoncie przy
remontowanej drodze w kierunku cmentarza w Starych Kotkowicach. Burmistrz poinformował,
że zwróci na to uwagę wykonawcy drogi.
Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym przystąpiono do głosownia nad
projektem uchwały.

Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty.

Ad. 7. Sprawy różne.
Powrócono do puntu poszerzenia strefy płatnego parkowania i dyskusji.
Radni zwrócili uwagę, że na chwilę obecną warto byłoby zaciągnąć informacji dotyczącej
w ogóle możliwości stworzenia strefy płatnego parkowania na ul. Wodnej, ponadto utworzenie

strefy nie rozwiązałoby problemu przedsiębiorcy, w związku z małą rotacją samochodów.
Wypracowano wstępną opinię negatywną.
Następnie poruszono kwestię sprawy nadania imion drzewom znajdujących się przy Zespole
Szkół w Głogówku na wniosek Starostwa Powiatowego w Prudniku.
Burmistrz, który wszedł na salę, przedstawił propozycję, którą zasugerował na Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów, aby rada wystąpiła do Starostwa z propozycją
nazwania drzew imionami zasłużonych nauczycieli bądź absolwentami tej szkoły.
Komisja Rewizyjna postanowiła: Rada szanuje pomysł uczczenia samorządu, ale w związku
z wystąpieniem podzielonych głosów proponuje wystąpienie do dyrekcji szkoły z propozycją
nazwania drzew imionami osób związanych ze szkołą, jednakże jednocześnie zwracając się
z zapytaniem czy wnioskodawca w tym przypadku Starostwo Powiatowe nie ma nic przeciwko.

Ad. 8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus dziękuje wszystkim za obecność
i zamyka posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Marcin Kus

Protokolant
Aleksandra Makówka

