PROTOKÓŁ NR 1/2018
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 21 grudnia 2018 roku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy
obecności. Na 7 radnych, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli:
•

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,

•

Skarbnik Gminy Rafał Duszewski.

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus.
Przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
3. Sprawy różne.
4. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.
5. Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Wdowikowskiego do pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący Komisji poddał
pod głosowanie kandydaturę Radnego Mariusza Wdowikowskiego, którego wynik
przedstawiał się następująco: 6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Radny Wdowikowski nie wziął udziału w głosowaniu.
Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku został Radny
Mariusz Wdowikowski.
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Ad 2. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2019 r.
Przewodniczący przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Głogówek na 2019 rok.
Burmistrz poinformował, że trwają prace nad budżetem na 2019 rok, gdyż wymaga on
znacznych korekt. Zapewnił, że podejmowane są wszelkie czynności by jak najszybciej
przekazać Radnym naniesione korekty. Co nie zmienia faktu, że uchwała ta będzie wymagała
dalszych zmian.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2019 rok został
przyjęty do wiadomości.

Ad 3. Sprawy różne.
Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który poinformował, że w ostatnim
czasie odbył się Konwent Powiatu Prudnickiego. Podczas konwentu ustalono, że
kontynuowana będzie zasada współfinansowania w postaci 50/50 remontu dróg powiatowych.
Ponadto Starosta Prudnicki przekazał zgromadzonym komunikat o zawieszaniu działalności
oddziału położniczo – ginekologicznego w Prudniku. Stan ten podyktowany jest
nierentownością oddziału, oraz brakiem obsady lekarzy. Poruszona również została kwestia
wycofania się firmy Arriva z tutejszego terenu, co ma nastąpić z dniem 30 lipca 2019 r.
Burmistrz wskazał, że nie ma w tej sprawie jednolitego stanowiska. Proponowane opcje to:
1. zaangażowanie wspólnymi siłami jednego przewoźnika i prowadzenie go w postaci
spółki,
2. zakupienie za symboliczną kwotę ok. 5 tys. złotych – udziałów, najprawdopodobniej
w PKS-ie Głubczyce, co umożliwi dowożenie uczniów do szkół bez przetargu.
Burmistrz zapewnił, że podejmowane są wszelkie działania mające na celu zapewnienie
komunikacji w Gminie.

Uwag nie zgłoszono.
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Ad 4. Opracowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok.
Członkowie Komisji przeanalizowali projekt Planu Pracy Rady na 2019 rok.
Zgłoszono poprawkę do Planu w zakresie rozpisania tematów z podziałem na miesiące. Plan
został przyjęty do wiadomości.

Ad 5. Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Członkowi Komisji ustalili Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok stanowiący załącznik
do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus

Protokolant
Małgorzata Wolf
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