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PROTOKÓŁ NR 12/2019 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 25 grudnia 2019 roku 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

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

listy obecności. Na 7 członków, obecnych 6. Prócz tego udział w komisji udział wziął również  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia komisji, 

2. Stwierdzenie kworum, 

3. Ustalenie Porządku Obrad, 

4. Podsumowanie działalności miejskiego kąpieliska- sezon 2019 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 4.  

Przewodniczący poprosił o uzupełnienie brakującej informacji dotyczącej wielkości sprzedaży 

biletów. 

Sprawozdanie zostały jednogłośnie przyjęte do wiadomości. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję. 

 

a) w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020 dla Gminy Głogówek”, 
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Przewodniczący informuje, że jest to uchwała obligatoryjna, która pozwala ustalić 

porządek związany z dotacjami dla wszystkich organizacji, które chcą działać na terenie 

Gminy. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

 

b) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów, 

 

Przewodniczący tłumaczy, że jest to standardowa uchwała przyłączeniowa. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku i nadania jej statutu, 

 

Przewodniczący tłumaczy, że z inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady wyszli uczniowie 

szkół. Radni omawiają statut Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej, 

 

Przewodniczący wyjaśnia, że zmiany nastąpiły w zakresie podstaw prawnych. 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 
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e) w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza. 

 

Przewodniczący informuje, że uchwała jest podejmowana, w celu podziału kosztów 

użytkowania PSZOK z Gminą Lubrza. Będzie ona partycypować procentowo w kosztach 

stałych utrzymania. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 7. 

Sprawy różne. 

Brak. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


