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PROTOKÓŁ NR 34/2022 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 09 maja 2022 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 5. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Skarbnik Gminy Alina Janik, 

• Przewodniczący Rady Miejskiej Głogówku Jerzy Kunert. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy. 

5. Przygotowanie procedury absolutoryjnej:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 

2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

b) analiza i zatwierdzenie sprawozdań finansowych,  

c) analiza i zatwierdzenie inf. o stanie mienia komunalnego,  

d) opracowanie i zatwierdzenie wniosku w sprawie absolutorium (Uchwała Komisji  

Rewizyjnej wraz z Opinią z wykonania budżetu za 2021 r.)  

6. Sprawy różne.  

7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus poinformował, że raport o stanie gminy jest  

w przygotowaniu, w związku z czym pominięty zostanie punkt 4 porządku obrad. Poddano pod 

głosowanie porządek obrad. 
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Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 5.  

 a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2021 rok 

wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Przewodniczący Komisji Marcin Kus odczytuje uchwałę nr 101/2022 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Głogówek za 2021 r. 

 

Następnie przedstawił najistotniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu. Poinformował, 

że rok budżetowy 2021 zakończono wolnymi środkami w kwocie ok. 3 mln.  

Skarbnik poprawiła Przewodniczącego informując, że kwota wolnych środków opiewa na ok.  

10 mln zł. i są to środki, które są do zagospodarowania na przyszły rok, ale z tej kwoty ok. 3 mln 

to pieniądze otrzymane z funduszu Covidowego czy też Polskiego Ładu.  

Przewodniczący wskazał, że w roku 2021 zaciągnięty został kredyt na 3 mln 400 tys. na 

spłatę wcześniejszego zobowiązania i spłatę deficytu.  

Skarbnik potwierdziła i wyjaśniła, że kredyty w roku 2021 były tanie i zaciągając kredyt na 

spłatę wcześniejszego zobowiązania gmina zaoszczędziła na spłacie odsetek. 

Burmistrz wspomniał dla przykładu, że przyspieszona spłata rat za Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Głogówku pozwoliła na niewydaniu przez gminę ok. 10 tys. zł. odsetek. 

Przewodniczący Komisji wyraził zdziwienie, że pieniądze która gmina Głogówek zapłaciła 

za budynek Szkolno – Wychowawczy nie wracają do gminy w postaci innych inwestycji  

w powiatowy majątek na terenie gminy.  

Burmistrz Głogówka zgodził się z Przewodniczącym przytaczając m.in. sprawę ZOL-u  

w Głogówku czy też kanalizacji w miejscowości Kierpień. Następnie Radni poruszyli temat 

wkładu gminy w zadania powiatu i wzajemnej współpracy. 
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Przewodniczący Komisji wracając do sprawozdania z budżetu czy na realizację 

wykonanych inwestycji w 76,1 % znaczący wpływ miała modernizacja Ratusza. 

Skarbnik wyjaśniła, że w roku 2021 gmina otrzymała zwrot środków od Marszałka 

Województwa Opolskiego, gdyż inwestycja realizowana była w roku 2020.  

Burmistrz wskazał, iż roku 2021 bardzo dobrze realizowały się podatki. Radny Tomasz 

Nosol zapytał kształtują się należności wobec gminy.  

Skarbnik poinformowała, że w przypadku podatku od nieruchomości to ok. 430 tys. zł  

z kolei podatek rolny to ok. 56 tys. 

Burmistrz wspomniał, że w tegorocznym budżecie będzie inna sytuacja podatkowa ze 

względu na duże zainteresowanie źródłem fotowoltaicznym. 

Przewodniczący Komisji zapytał o kwestię czynszy komunalnych. Radny Tomasz Nosol 

zapytał także o kwestie płatności za czynsz. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma zainteresowania programem umorzeniowym z kolei jest stała 

grupa klientów nie płacących za czynsz. Wspomniał, że sytuacja Covidowa spowodowała 

wstrzymanie eksmisji.  

 

Przewodniczący Marcin Kus pyta o uwagi do sprawozdania. Nie zgłoszono uwag. Przystąpiono do 

głosowania:  

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 

b)  analiza i zatwierdzenie sprawozdań finansowych,  

 

Przewodniczący Marcin Kus pyta o uwagi do sprawozdania. Nie zgłoszono uwag. Przystąpiono do 

głosowania:  

 

Wynik głosowania:  
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5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

c) analiza i zatwierdzenie inf. o stanie mienia komunalnego,  

 

Przewodniczący Marcin Kus pyta o uwagi do sprawozdania. Nie zgłoszono uwag. Przystąpiono do 

głosowania:  

 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

d) opracowanie i zatwierdzenie wniosku w sprawie absolutorium (Uchwała Komisji  

Rewizyjnej wraz z Opinią z wykonania budżetu za 2021 r.)  

 

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr I/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Głogówku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głogówka z wykonania 

budżetu za 2021 rok, z dnia 09 maja 2022 roku, wraz z opinią Komisji.   

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

  

Przewodniczący pogratulował budżety i jego wykonania Pani Skarbnik i Burmistrzowi. 

 

Ad. 6. Sprawy różne. 

 

Komisja podjęła rozmowy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 

Głogówek. 

Następnie poruszono temat tegorocznych dożynek gminnych i propozycji organizację ich 

w Głogowcu wspólnie z sołectwem Głogówek – Oracze. Podkreślił, że to na razie wstępna 

propozycja i będzie poddana jeszcze pod dyskusję. 
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Na tym protokół zakończono.   

Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej  

 

Marcin Kus  
Protokolant  

 

Aleksandra Makówka  


