
PROTOKÓŁ NR 32/2021  

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 17 grudnia 2021 roku. 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 17.12.2021 r. o godz. 08:15 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 

• Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

 

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

Przewodniczący Komisji Marcin Kus. Przewodniczący przywitał zgromadzonych  

i zaproponował przesuniecie punktu 4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 

rok po sprawach różnych. Poddano wniosek pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: 

7za/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) Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok.  

5) Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

6) Sprawy różne. 

7) Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.  

8) Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 



Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 4. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 rok.  

Przewodniczący Komisji oddał głos Burmistrzowi, który w imieniu Skarbnik Gminy po krótce 

przedstawił projekt budżetu na następny rok.  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2022 

rok. Uwag nie zgłoszono, związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Budżet Gminy Głogówek na rok 2022 przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

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

 

Burmistrz wyjaśnia, że jest to projekt budżetu jakby porządkujący i czyszczący klasyfikacje 

budżetowe na koniec roku. Dodał, że gmina w tym roku zakończy rok z 1 mln zł. wolnych 

środków na koncie. 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/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: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022, 

 

Burmistrz wspomniał, że gmina jest po audycie wewnętrznym w zakresie profilaktyki 

alkoholowej i Gminny Program, o którym mowa jest dostosowany to potrzeb i zaleceń 

audytowych.  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej; 

 

Burmistrz wtrącił, że dotyczy to jednej osoby korzystającej z usług poza gminą Głogówek,  

z kolei gmina pokrywa koszty tego nauczania. 

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

e) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku 

zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek  

w 2022 roku 

 



Burmistrz poinformował, że może w przyszłości wystąpi z wnioskiem do Rady o utworzenie 

punkt przetrzymania 3-4 dniowy zwierząt zanim trafią do schroniska. Spowodowane jest to 

faktem, że zdarzają się przypadki, iż po 1-2 dniach właściciele czworonogów się po nie 

zgłaszają a gmina pokrywa koszty weterynarza i schroniska.  

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

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

• projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej 

w Głogówku na 2022 rok., 

Wyniki głosowania: 

7za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 6. Sprawy różne. 

Zastępca Burmistrza Anna Barysz zaproponowała wspólne spotkanie po sesji grudniowej przy 

poczęstunku. Radni wyrazili aprobatę. 

Przewodniczący Komisji poinformował o dziurach w nawierzchni jezdni po pierwszych 

śniegach.  

Burmistrz wspomniał o problemach kadrowych w wydziale inwestycji i drogownictwa 

spowodowanych sytuacja epidemiologiczną COVID. Dodał, że drobne ubytki będą łatane. 

Radny Tomasz Nosol wskazał na zły stan nawierzchni drogi Zawada- But. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to droga powiatowa, niemniej wystąpił z pismem do starosty, 

aby ujął w ramach wniosku Polski Ład tą drogę. Dodał, że gminny odcinek znajduje się  

w wiosce tez pozostawia dużo do życzenia, ale jest sukcesywnie remontowany. 

Radny Bernard Dembczak poruszył temat drogi w Starych Kotkowicach i koniecznych 

poprawkach. 



Burmistrz poinformował, że na dniach odbędzie się tam wizja w terenie i zgłoszone zostaną 

uwagi, następnie odniósł się do sugestii radnego na jednej z komisji o wydłużeniu czasu trwania 

umowy dot. dzierżawy skupu na okres dłuższy niż 3 lata. Wyjaśnił, że po zaciągnięciu opinii 

radcy i zapoznaniu się z ustawą o gospodarce nieruchomościami, iż zawarcie umowy na okres 

dłuższy niż 3 lata wymagają przeprowadzenia przetargu. 

Burmistrz i Zastępca Burmistrza opuścili posiedzenie komisji. 

Ad.7. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że celem niepowielania planów pacy wszystkich 

komisji pozwolił sobie podzielić plan pracy Komisji na kwartały (4 posiedzenia), w których 

realizowane będą dwie kontrole: 

- inwestycji „Modernizacja placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Głogówku” (I kwartał) 

- inwestycji „Przebudowa ul. Korfantego w Głogówku oraz drogi dojazdowej do cmentarza  

w Starych Kotkowicach” (III kwartał) 

Kontrole te będą przeprowadzane przez dwa odrębne zespoły kontrolujące. 

Następnie przedstawił cały Plan Pracy Komisji na rok 222. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do planu pracy. Uwag nie zgłoszono, związku  

z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki głosowania: 

7 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.8. Zakończenie Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący Komisji Marcin Kus dziękuje wszystkim za obecność i zamyka 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

       /-/ Marcin Kus  

 

Protokolant 

 Aleksandra Makówka 


