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PROTOKÓŁ NR 15/2020 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 21 luty 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 7. Ponadto w obradach uczestniczyli: Burmistrz 

Głogówka, Zastępca Burmistrza Głogówka. 

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. Przegląd bazy dydaktycznej. Wybór jednostki dydaktycznej do której odbędzie się 

wizytacja.  

5. Sprawy różne. 

6. Wizytacja wybranej jednostki. 

7. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

 

Przewodniczący zaproponował na wniosek Burmistrza Głogówka poszerzenie obrad o punkt:  

5a. przedstawienie wyniku audytu zewnętrznego,  

5b. przedstawienie wyniku audytu zewnętrznego,  

5c. przedstawienie zaleceń pokontrolnych RIO oraz o punkt , 

5d. ustalenie członków zespołu kontrolującego kontroli, która odbędzie się w marcu. 

 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4.  

Przewodniczący wspomina, ubiegły rok, w którym Komisja udała się do Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Głogówku. Po tej wizycie wystosowano wnioski o poszerzenie monitoringu o kamerę 
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obejmującą skate park. Dodaje, iż w obecnym roku proponuje udać się do szkoły znajdującej się 

na terenach wiejskich.  

Radny Fabian Patron wymienia przykładowe placówki. 

Przewodniczący proponuje, żeby sie udać do Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach, która 

mieści się w dwóch budynkach podzielonych drogą.   

Radni nie wnieśli sprzeciwu w kwestii wizyty w sugerowanej placówce, wobec czego 

przewodniczący wyznaczył termin na 28 lutego 2020 r. godzina 14.00. 

Burmistrz Głogówka sugeruje, by udać się do instytucji w czasie, który ukaże jej faktyczne 

funkcjonowanie. 

Przewodniczący w porozumieniu z Członkami Komisji ustala wizytację na 28 lutego 2020 r. 

piątek 10.30 

 

Ad. 5 

Sprawy różne. 

 Przewodniczący oddaje głos Burmistrzowi Głogówka, który tłumaczy zasadność 

przedstawienia wyników audytów.   

 Zastępca Burmistrza Głogówka omawia część audyt wewnętrzny dotyczący Punktu 

Konsultacyjnego dla Rodzin z problemami alkoholowymi, który dostępny jest do wglądu 

w Urzędzie Miejskim w Głogówku- w Biurze Rady.  

W ramach podsumowania Burmistrz Głogówka odpowiada, że wobec wcześniejszego 

wystąpienia Zastępcy nie ma możliwości prowadzenia Punktu Poradni Rodzinnej, który był 

dotychczas prowadzony. 

Burmistrz mówi o działaniu programu dotyczącego rozwiązywania problemów 

alkoholowych, funkcjonowaniu Punktu konsultacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, 

o zajęciach opiekuńczych dla dzieci. 

Zastępca Burmistrza mówi o problemach szkół z dopalaczami, o prowadzeniu warsztatów 

dla młodzieży odnośnie tego typu zagrożeń, a dyrektorzy chętnie korzystają ze szkoleń.  

Burmistrz dopowiada, że w ubiegłym roku zostały zakupione trzy przyrządy do pomiaru 

trzeźwości, jeden stacjonarny i dwa bezustnikowe. Trafiły one na komisariat w Głogówku. 

Wszystkie placówki, które złożyły wniosek otrzymały wsparcie finansowe przeznaczone na 

zabezpieczenie wypoczynku feryjnego w postaci wycieczek. 
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Zastępca Burmistrza wspomina o rozważeniu zakupu specjalistycznego alkomatu 

i narkotestów. 

Radny Nosol porusza problem znalezienia odpowiedniego miejsca do umieszczania 

zwierząt zagrożonych klęską. 

Radny Bernard Dembczak podaje propozycję spędu zwierząt w Biedrzychowicach. 

Burmistrz odpowiada, że w takim miejscu musi być zatrudniona osoba, której tam nie ma. 

Uspokaja, że rozwiąże ten problem. 

Przewodniczący przechodzi do ustalenia członków zespołu kontrolującego kontroli 

dokumentacji zamówienia publicznego: „Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana 

instalacji odgromowej”.  

Po wskazaniu osób, które zajmą się kontrolą dokumentacji Przewodniczący ogłosił 

przerwę w obradach.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

Obrady Komisji Rewizyjnej zostały wszczęte 28 lutego 2020 o godz. 10.30. Członkowie 

udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach. Z wizyty została sporządzona 

notatka, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Marcin Kus 

 

Protokolant: 

Monika Domaradzka 


