
PROTOKÓŁ NR 30/2021  

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 28 października 2021 roku. 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 28.10.2021 r. o godz. 09:15 w budynku 

Urzędu Miejskiego w Głogówku na sali posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli następujący 

członkowie Komisji:  

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol  

4. Jan Hojdem  

5. Bernard Dembczak  

6. Grzegorz Thiel 

7. Fabian Patron 

Ponadto w obradach uczestniczył:  

• Burmistrz – Piotr Bujak 

• P.o. Kierownika OPS w Głogówku – Ewa Fedorowicz 

 

Na 7 członków Komisji obecnych było 7. Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus. Przewodniczący przywitał zgromadzonych i 

zaproponował przesuniecie punktu 4. Wizytacji w MGOK na sam koniec, po sprawach 

różnych. Poddano wniosek pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: 

6za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Wniosek przeszedł jednogłośnie. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:  

1) Otwarcie Komisji Rewizyjnej. 

2) Stwierdzenie quorum. 

3) Ustalenie porządku obrad.  

4) Przegląd bazy dydaktycznej. Wizytacja w wybranej jednostce.  

5) Analiza sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

6) Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7) Sprawy różne.  

8) Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 



Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że ze względu na okres pandemii wizytacja  

w wybranej jednostce tj. Szkoła Podstawowa w Twardawie wraz z oddziałem przedszkolnym 

odbędzie się w innym terminie.  

 

Ad. 5. Analiza sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Przewodniczący Komisji informuje, że obszerne sprawozdanie zostało przesłane radnym na 

maila. Wspomniał o nowych zadaniach jakie w najbliższym czasie realizować będzie OPS m.in. 

zakup laptopów dla dzieci. 

Burmistrz wyjaśnił, że program zakupu laptopów i komputerów realizowany będzie w urzędzie 

miejskim a zainteresowanie jest bardzo duże. Poprosił radnych, aby rozpropagowali wśród 

mieszkańców możliwość złożenia jeszcze wniosku. Następnie poruszył kwestie zmiany 

siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w ul. Batorego 8 na Aleje Lipową w Głogówku.  

P.o.o. Kierownika OPS Ewa Fedorowicz podziękowała burmistrzowi za możliwość zmiany 

siedziby budynku i po krótce przedstawiła zadania realizowane w ośrodku.  

Radny Fabian Patron zapytał, gdzie będą rozpatrywane wnioski o świadczenie 500 +. 

Ewa Fedorowicz odpowiedziała ze w ZUSie i składane będą tylko przez internet. 

Burmistrz wtrącił, że nierozpatrywanie wniosków przez ośrodki pomocy społecznej generują 

pewne problemy, gdyż 2 % kwoty wypłacanej na to świadczenie zostawało w budżecie gminy 

na koszty administracyjne. W przypadku naszej gminy, ośrodek zostaje z 2 etatami, które 

wcześniej były pokrywane z 2 % kosztów obsługi.  

Radny Tomasz Nosol wniósł, aby pracownicy OPS służyli pomocą osobom, które nie dadzą 

rady złożyć elektronicznie wniosku o świadczenia.  

Burmistrz Głogówka odpowiedział, że mieszkańcy mają już doświadczenie w przypadku 

składania wniosków o dobry start. P o.o. kierownika wtrąciła, że od września wnioski  

o świadczenie dobry start składa się już elektronicznie.  

Radny Tomasz Nosol zapytał czy w związku z sytuacją epidemiologiczną zwiększyła się ilość 

klientów ośrodka i czy konieczne było zwiększenie usług świadczonych przez ośrodek. 



P.o.o. Kierownika OPS Ewa Fedorowicz odpowiedziała, że była zwiększona ilość podań  

o pomoc, jednakże obowiązuje kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  

i nieliczni klienci mieścili się w kryterium.  

Przewodniczący Komisji podziękował p. o. o. Kierownikowi OPS za przybycie na komisję. 

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

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

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2021-2035,  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie 



d) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym 

Domu „Senior+” w Głogówku; 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną; 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, związku 

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

6 za/0 przeciw/1 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych 

zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 560/102, 562/103 położonych w obrębie 

Biedrzychowice.  

Projekt przyjęto do wiadomości w związku z rozstrzygnięciem skargi przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Ad. 7. Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus zapytał o termin zakończenia robót na ul. Korfantego w 

Głogówku.  

Burmistrz odpowiedział, że aneksowana została umowa z wykonawcą i przewidywany termin 

to listopad br. Wyjaśnił, że w trakcie prac wyniknęły niespodziewane do wykonania dodatkowe 

prace.  

Radni podjęli dyskusję nt. przejść dla pieszych na w/w drodze i jej szerokości a także 

organizacji ruchu. 



Przewodniczący Komisji Marcin Kus zwrócił uwagę na niedrożne studzienki. 

Radny Fabian Patron zapytał o postępy prac w miejscowości Kierpień. 

Burmistrz odpowiedział, że przeddzień dostarczono do Kierpnia 5 zestawów pompowni, które 

będą montowane. Umowa z wykonawca jest do połowy przyszłego roku planowo. Obecnie 

trwają rozmowy z powiatem, dotyczące wykonania asfaltów, chodników i odtworzenie 

kanalizacji burzowej w Kierpniu w którym gmina będzie partycypować w kosztach. 

Radny Tomasz Nosol zwrócił uwagę na pojawiające się dziury w drodze relacji Mochów – 

Biała.  

Burmistrz zasugerował przygotowanie zbiorczego pisma w tej sprawie i przekazanie go 

Staroście Powiatu Prudnickiego na obradach najbliższej sesji.   

Przewodniczący Komisji Marcin Kus poinformował o wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzego Kunerta do Przewodniczących Komisji o zaopiniowanie wniosku Związku 

Doradztwa Rolnego w Białej o wyrażenie zgody na odstąpienie od zbycia w formie 

przetargowej nieruchomości.  

Radny Tomasz Nosol jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

przedstawił propozycje jakie wypracowano na posiedzeniu Komisji tj.  

-wstrzymaniu się z opinią komisji do wyroku sądu administracyjnego, 

- przedstawienie wniosku Kancelarii w formie uchwały na nadchodzącej Sesji Rady 

Miejskiej,  

Radny Grzegorz Thiel poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Spraw Społecznych  

i Budżetu zaproponowali wstrzymanie się z opinią komisji do wyroku sądu administracyjnego, 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus zaproponował wersję pośrednią, czyli wstrzymaniem się 

z podjęciem uchwały do czasu ogłoszenia wyroku sadu, w przypadku pozytywnego 

rozstrzygnięcia dla Związku Doradztwa Rolniczego w Białej temat sam się rozwiązuje, z kolei 

w przypadku negatywnego zakończenia dla związku, zaproponował podjęcie uchwały 

intencyjnej dot. zachowania działek w posiadaniu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie 

skupu. 



Burmistrz dodał, że w tym przypadku chciałby popracować w szerszym gronie m.in. z radnymi, 

radcą prawnym urzędu na spotkaniach roboczych, aby radni mieli wgląd w cały proces 

decyzyjny. 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus dodał, że dobrze byłoby, aby ze skupu mogli korzystać 

także rolnicy niebędący mieszkańcami naszej gminy.  

Radny Fabian Patron wspomniał, iż burmistrz zapewnił, że jeżeli ogłoszony zostanie wyrok 

sądu, spotka się z Radą Miejską i radcą prawnym i temat skupu będzie poddany pod dyskusję. 

Burmistrz wspomniał, że w przeddzień komisji na spotkaniu wypracowano jedno rozwiązanie 

– że nie będzie determinacji do sprzedaży działek, cały proces zostanie wstrzymany do czasu 

rozstrzygnięcia sądu, następnie wspólnie zostanie wypracowane rozwiązanie kwestii skupu. 

Rozwiązanie to nie spodobało się jednej ze stron. Dodał, że zaprosi na każde spotkanie 

zainteresowanych radnych, podczas których będzie szukane optymalne rozwiązanie. 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus poddał pod głosowanie wniosek o wstrzymaniu się  

z podjęciem uchwały do czasu ogłoszenia wyroku sądu i następnie w razie konieczności 

podjęcie uchwały intencyjnej dot. zachowania działek w posiadaniu gminy z przeznaczeniem 

na prowadzenie skupu. 

Wyniki głosowania: 

4 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się/ 3 nie bierze udziału w głosowaniu 

 

Ad.8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący Komisji Marcin Kus dziękuje wszystkim za obecność i zamyka 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miejskim. Następnie Komisja udała się na 

wizytację w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku.  

 

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

       /-/ Marcin Kus  

 

 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka 


