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PROTOKÓŁ NR 10/2019 

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 5. 

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. Ustalenie terminu kontroli dokumentacji zamówienia publicznego: „Poprawa 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez 

budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” wraz z analizą 

rozliczenia inwestycji. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 4.  

Ustalenie terminu kontroli dokumentacji zamówienia publicznego: „Poprawa 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” wraz z analizą rozliczenia inwestycji. 

 

Porządek obrad został przerwany z powodu wizyty Pani Skarbnik, która w kilku 

zdanych wyjaśniła jakie zmiany zachodzą w budżecie, w tym, że Gmina otrzymała subwencję 

w kwocie około 2 000 000,00 zł, która w całości pokryła zapotrzebowanie związane 

z wydatkami bieżącymi, liczona jest jeszcze wielkość wynagrodzeń. Dodała, że dział oświaty 
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jest zabezpieczony. Pani Skarbnik wspomina też o ogrodzeniu w szkole w Twardawie. 

Tłumaczy, że budżet był bardzo niedoszacowany. 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 

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

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

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 zmiany uchwały nr X/118/2019 z dnia 27 maja 2019 r., 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XIV/141/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

e) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

 



3 
 

Przewodniczący tłumaczy, że podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy zadeklarowali, 

że nie potrzebują inkasenta w Zwiastowicach.  

Radny Fabian Patron tłumaczy, że inkasent jest potrzebny. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

 

Przewodniczący dokładnie przedstawia projekt uchwały i tłumaczy, że uchwała ta 

dotyczy firmy transportowej i drogi wyjazdowej. Radni debatują, że przedsiębiorca będzie 

dbał o teren i wały przeciwpowodziowe. 

 

Wynik głosowania:  

5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 7. 

Sprawy różne. 

Komisja poprosiła o przybycie pracownika ds. gospodarki mieszkaniowej, lokalowej 

i ochrony środowiska Panią Grażynę Rosę i wyjaśnienia dotyczące regulaminu określającego 

zasady udzielania dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy 

Głogówek.  

 Pani Rosa tłumaczy, że regulamin jest na etapie poprawek, ale ma nadzieję, że zostanie 

ona wprowadzony na sesję. Wspomina o najważniejszych aspektach dotyczących wydłużenia 

procedury wymiany źródeł grzewczych do jesieni przyszłego roku, o oględzinach w terenie, 

o podjęciu prac przed podpisaniem umowy. Wspomina, że komisja odwiedziła wszystkie 

osoby, które złożyły wniosek. Tłumaczy, że porozumienie między Gminą Głogówek, 
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a Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisane dopiero 25 września 2019 r. Informuje, że dla 

wszystkich wnioskodawców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące odbioru projektu 

i jego rozliczenia.  

 

Radni poprosili Naczelnika Wydziału Ekonomicznego, Oświaty i Zdrowia Pana Jacka 

Nalepę w sprawie autobusów dowożących dzieci do szkół.  

Pan Nalepa wytłumaczył Komisji problemy związane z godzinami w jakich kursują 

autobusy, lokalizacją przystanków i liniami przejazdów.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


