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PROTOKÓŁ NR 14/2020 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 27 stycznia 2020 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. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Głogówka 

Piotr Bujak oraz Zastępca Burmistrza Anna Barysz.  

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. Analiza sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze 2019 r. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4.  

Sprawozdanie z realizacji interpelacji wniosków i zapytań za II półrocze w 2019 roku 

Radni przyjęli do wiadomości otrzymane informacje. 

 

Przewodniczący przechodzi do zaopiniowania materiałów na sesję: 

a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek 

na lata 2020-2035, 

 

Wynik głosowania:  
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6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego, 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład 

Komunalny Głogówek Sp. z o.o., 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej tłumaczy kwotę, która przeznaczona jest 

w wysokości 300.000,00 zł na sfinansowanie budowy odcinka sieci wodociągu wraz 

z przyłączem w ramach inwestycji pn. "Remont ulicy Konopnickiej w Głogówku" oraz 

w wysokości 60.000,00 zł na sfinansowanie budowy wodociągu przy ul. Polnej w Głogówku. 

Dodaje, że budowa wodociągu przy ul. Polnej będzie podjęta ze względu na nowe działki. 

 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak tłumaczy, że obecnie wystąpił problem z brakiem 

zgody właścicieli działek na udostępnienie terenu. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza 

Głogówka w spółkach, 

 

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że jako organ wykonawczy nie ma żadnych 

obowiązków wobec organu uchwałodawczego, natomiast chce, aby opinia Rady Miejskiej 

była wyrażana. 
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Przewodniczący pyta czy Burmistrz Głogówka zakupuje, zbywa wedle woli jako 

zarządzający mieniem komunalnym. 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że będzie skutkowało to obowiązkiem przedłożenia 

tej informacji Radzie.  

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek, 

 

Burmistrz informuje, że projekt uchwały jest składany w celu wyeliminowania nieścisłości. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało 

Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie. 

 

Burmistrz właściciele działek blokują inwestycję  

 

Ad 7. 

Sprawy różne. 

Burmistrz porusza temat lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. Przypomina 

sprawę dotyczącą problemem ulokowania masztu w Twardawie i informuje Radnych o 
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znalezieniu działki gminnej oddalonej o 500 m od zabudowań.  Mówi również o 

niezadowoleniu mieszkańców. 

Radny Kus dla porównania dale przykłady innych stacji bazowych znajdujących się na 

terenie gminnym. 

Radny Józef Kowaś mówi o innych przykładach odbiorników i przekaźników z jakich 

mieszkańcy korzystają na co dzień. 

Burmistrz informuje, że ciągle szukane są inne rozwiązania. 

Radny Grzegorz Thiel przyznaje, że ogromnym osiągnięciem jest kontakt 

i porozumienie z firmą oferującą sieć. 

Poruszany zostaje również temat działki w Nowych Kotkowicach, na której znajdowało 

się kiedyś wysypisko. Burmistrz informuje, że znalazł się inwestor, który chciałby 

przeprowadzić rekultywacje terenu w związku fotowoltaiką.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


