PROTOKÓŁ NR 5/2019
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 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 7. Ponadto w obradach uczestniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus,
który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Ocena przygotowania Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji zadań
ochrony ludności Gminy Głogówek oraz zapewnienia bezpieczeństwa na czas wystąpienia
sytuacji kryzysowej.
2. Zestawienie oraz przegląd umów i zleceń zawieranych przez Gminę Głogówek w zakresie
utrzymania czystości i porządku, takich jak np.: wywóz odpadów, pielęgnacja zieleni,
oczyszczanie ulic itp.
3. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Pracownik merytoryczny referatu USC,SOiBP przedstawiła szczegółową informację
w zakresie przygotowania Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji zadań
ochrony ludności Gminy Głogówek oraz zapewnienia bezpieczeństwa na czas wystąpienia
sytuacji kryzysowej. Uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta do wiadomości.

Ad 2.
Kierownik referatu MKOŚ przedstawił informację dotyczącą umów i zleceń zawieranych
przez Gminę Głogówek w zakresie utrzymania czystości i porządku, takich jak np.: wywóz
odpadów, pielęgnacja zieleni, oczyszczanie ulic itp. Kierownik poinformował, że na chwilę
obecną Gmina posiada podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą Naprzód,
która obowiązuję od 30.06.2017 do 30.06.2021 roku. Ponadto podpisane zostało zlecenie, które
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obowiązuje od 01 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 roku, na odbiór odpadów
biodegradalnych spod posesji, raz w tygodniu, na kwotę 450 złotych za tonę plus 8% VAT.
W 2018 roku zostało odebranych około 450 ton odpadów biodegradalnych.
Następnie kierownik wymienił umowy – zlecenia, które zawarte zostały w kwestii
pielęgnacji zieleni.
Przewodniczący zapytał, jak prezentuje się sytuacja z nasadzeniami.
Kierownik odpowiedział, że z reguły są to pojedyncze zlecenia realizowane na bieżąco.
W 2019 roku nie było jeszcze takich zleceń.
Przewodniczący zapytał o koszty utrzymania zieleni miejskiej w roku poprzednim.
Kierownik odpowiedział, że ma chwilę obecną nie jest w stanie podać precyzyjnej
odpowiedzi, jednakże oscylowały one na poziomie 350 tys. złotych.
Przewodniczący zapytał, o pielęgnację zieleni na terenach wiejskich.
Kierownik wyjaśnił, że przyjęto zasadę mówiącą o tym, że Sołectwa dbają o swoje
skwerki zieleni we własnym zakresie, między innymi w ramach Funduszu Sołeckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert zapytał w prace prowadzone
na terenie Parku Miejskiego.
Kierownik poinformował, że prace związane z rewitalizacją Parku dobiegły końca.
Wszelkie dodatkowe czynności, które miałby mieć miejsce na jego terenie muszą być
obligatoryjnie konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dalszych zapytań nie zgłoszono.

Ad 3.
Radni w luźnej dyskusji wyrazili swoje spostrzeżenia i opinie w kwestii trwającego
strajku nauczycieli.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząc
Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus
Protokolant
Małgorzata Wolf
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