
1 
 

PROTOKÓŁ NR 9/2019 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 20 sierpnia 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy 

obecności. Na 7 członków, obecnych 4. Ponadto w obradach uczestniczył Zastępca Burmistrza- 

Pan Sebastian Gerstenberg 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r. 

5. Informacja i przegląd postępowań związanych z inwestycjami do 30 tys. Euro I półrocze 

2019 r. 

6. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 4.  

Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r. 

 

Przewodniczący zaznaczył, że zabrakło jednego wniosku dotyczącego monitoringu w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Głogówku, który został przez niego dostarczony w marcu. 

Radni, nie zgłosili dalszych uwag.  

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości jednogłośnie. 
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Ad 5.  

Informacja i przegląd postępowań związanych z inwestycjami do 30 tys. Euro I półrocze 2019 r. 

Sprawozdanie przyjęto do wiadomości jednogłośnie. 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

 

Radny Nosol zgłosił uwagi dotyczące §1. ustęp 2 pkt. 3 lit. d i lit. e  w sprawie dwóch inwestycji 

w Kierpniu. 

Przewodniczący tłumaczy, że druga inwestycja będzie realizowana w Rzepczach. Pyta, 

dlaczego zwiększa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł dotyczące kultury i dziedzictwa 

narodowego, kultury fizycznej – obiekty sportowe o 30 000,00 zł. 

Przewodniczący prosi o wyjaśnienia Panią Skarbnik.  

 

Do obrad dołączył Radny Hojdem w następstwie czego nastąpiła zmiana kworum 7/5 osób 

obecnych. 

 

Pani Skarbnik odpowiada, że kwota 8 000,00 zł zostaje przekazana na realizację 

27. Śląskiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena. Tłumaczy też, że kwota 30 000,00 zł 

przeznaczona będzie na koszty eksploatacji basenu oraz wszystkie obiekty sportowe. 

Przewodniczący pyta również o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Pani Skarbnik odpowiada, że należy zaciągnąć pożyczkę, ponieważ taki jest regulamin 

Wojewódzkiego Funduszu. Informuje, że ma nadzieję, że nie będzie trzeb korzystać z tej 

pożyczki, ale należało zabezpieczyć środki w budżecie. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 – 

2022, 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, 

 

Przewodniczący oświadczył, że skoro mamy opłaconą składkę na rok 2019 to nie należy 

opuszczać organizacji, a nad uchwałą zagłosowałby po wygaśnięciu, albo krótko przed czyli w 

listopadzie. Stwierdził, że niezależnie od tego jak będą przebiegać rozmowy organizacją będzie 

jeszcze miała czas, żeby się wykazać, poprawić swoje działanie. 

Zastępca Burmistrza pyta co o organizacji myślą Radni. 

Przewodniczący odpowiada, że jest to organizacja, do której należy 21 jednostek 

samorządu terytorialnego. Stwierdza, że nie jest to wielka liczba, ale nie każda gmina ma do 

zaoferowania tyle co Gmina Głogówek. 

Radny Dembczak mówi, że jego zdaniem jest to brak koordynacji na poziomie 

województwa między organizacjami. Każdy wydaje swoje foldery, czasami z bardzo 

rozbieżnymi informacjami. Dodaje również, że stowarzyszenie mało oferuje. 

Radny Kus dopowiada, że faktycznie jest mało informacji przedstawionych o Gminie 

Głogówek. 

Zastępca Burmistrza opowiada o swoim wyjeździe do Mosznej, gdzie w zamku były 

wspominane na ostatniej sesji stojaki z informacjami turystycznymi i nie znalazł tam nic na 

temat Głogówka. 
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Radny Thiel proponuje znaleźć kogoś kto faktycznie będzie promował Gminę 

Głogówek.  

Radny Kus informuje, że największym problemem jest, aby turyści trafili do miasta 

Głogówek. 

Radny Dembczak zachwala Moszną i wspomina o reklamie telewizyjnej Sandomierza. 

Radny Kus mówi o idealnym połączeniu wycieczki z Mosznej do Głogówka.  

Radny Thiel dodaje, że można podjąć rozmowy z odpowiednimi osobami z Mosznej 

i Strzeleczek o współpracy.  

Radny Dembczak odpowiada, że do tego można by było włączyć Górę Św. Anny 

i Kamień Śląski.  

Radny Kus proponuje, aby poczekać do końca roku z wystąpieniem, dać czas 

stowarzyszeniu na pokazanie czegoś przez te miesiące. W podsumowaniu tłumaczy, że uchwała 

nie będzie zaopiniowana, a ewentualnie przeniesiona na sesję, która odbędzie się w listopadzie. 

  

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Głosowanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 r. Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

 

Przewodniczący tłumaczy, że wystąpiła tu zmiana w słowach ,,za godzinę pobiera się 

opłatę w wysokości 1,00 zł” a nie,, może wynosić 1,00 zł.” 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 

w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek 

regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, 

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 
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szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 

doraźnych zastępstw, 

Przewodniczący tłumaczy, że chodzi tu o 300,00 zł za wychowawstwo klasy i 80,00 zł 

dodatek opiekuna stażu. 

Zastępca Burmistrza odpowiada, że do tej pory stawki za wychowawstwo były liczone 

od ilości uczniów przyznaje, że jest to niesprawiedliwe. Przyznaje, że jeżeli chodzi o 

wychowawstwo to jest to kwota, która uderza w samorząd.  

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 

Specjalnego w Głogówku, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 

Króla Jana Kazimierza w Głogówku, 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w centralnej części miasta Głogówek. 

 

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad 7. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący przypomina o wizytacji Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej nr 

1 w Głogówku i informuje o bieżącej sytuacji, która dotyczy między innymi nieporządku. 

Mówi o zerwanej kamerze, szkle po porozbijanych butelkach, pełnych śmietnikach po 

weekendzie, łuskach po słoneczniku, wosku stopionym na ślizgawce. 

Radny Dembczak wspomina o zwiększeniu środków na patrole policyjne. 

Przewodniczący odpowiada, że podczas wizyty policji grupa, która się tam znajduje 

nagle ucieka. 

Radny Nosol wspomina o problemie psich odchodów na rynku.  

Radni debatują nad rozkładem jazdy autobusów szkolnych. Radny Hojdem mówi o 

problemie zabierania dzieci do szkół w Mochowie jako pierwszych, a nie jako ostatnich 

w kolejności.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


