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PROTOKÓŁ NR 16/2020 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

z dnia 08 maja 2020 roku  

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 

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

Na 7 członków, obecnych 7. Ponadto w obradach uczestniczyli:  

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, 

• Zastępca Burmistrza Głogówka Anna Barysz,  

• Skarbnik Gminy Alina Janik.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, który 

przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:  

1. Przygotowanie procedury absolutoryjnej:  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 

2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

b) analiza i zatwierdzenie sprawozdań finansowych,  

c) analiza i zatwierdzenie inf. o stanie mienia komunalnego,  

d) opracowanie i zatwierdzenie wniosku w sprawie absolutorium (Uchwała Komisji  

Rewizyjnej wraz z Opinią z wykonania budżetu za 2019 r.)  

2. Sprawy różne.  

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 1.   

Burmistrz informuje, że rok zaczynaliśmy w trudnej sytuacji finansowej. Pierwszy kwartał 

minął na prostowaniu starych spraw. Budżet był układany w szybkim tempie, a projekt budżetu 

który zastaliśmy po poprzednikach dość odbiegał od możliwości finansowych. Kilkukrotnie budżet 

podlegał korektom. Obecnie znajdujemy się w sytuacji obniżenia środków z Unii Europejskiej. Z 

przykrością dodaje, że nie wszystko udało się zrealizować, natomiast pojawiły się ambitne plany 

na przyszły rok np. kanalizacja w Kierpniu, przebudowa i modernizacja zamku w Głogówku, 

modernizacja oczyszczalni ścieków. W śród niezrealizowanych zadań są np. kładka łącząca teren 
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oczyszczalni ścieków z Leśnikami, drogi gminne- do czego potrzebny jest fundusz dróg 

samorządowych. Burmistrz wyraża zadowolenie z drogi, która jest modernizowana przy ulicy 

Konopnickiej. Mówi o wymianie dachu ratusza co otworzyło drogę do jego dalszych modernizacji, 

o wymianie oświetlenia w szkole w Biedrzychowicach, a także o wymiana oświetlenia ulicznego 

przy ul. Konopnickiej. Dodaje, że obecnie znajdujemy się w warunkach nieprzewidywalnych. 

Burmistrz Głogówka poinformował, że zgodnie z ustawą raport o stanie gminy powinien być 

przedłożony Radzie do dnia 31 maja. Założono, że Raport zostanie przekazany w połowie maja.  

Przewodniczący Komisji wskazał, że wszystkie niezbędne materiały dotyczące procedury 

absolutoryjnej zostały przekazane Radnym w ustawowym terminie.  Zapytał o uwagi do tych 

materiałów.   

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

Głogówek za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji oświadczył, że spora ilość środków została przekazane na 

wynagrodzenia. Zapytał o liczbę zatrudnionych osób w Urzędzie Miejskim i Szkołach. 

Pani Burmistrz odpowiedziała, że w urzędzie jest 57 osób. 

Burmistrz Głogówka dodał, że miejsca pracy w Urzędzie Miejskim zostały 

zminimalizowane. Zostały zatrudnione osoby, których wymagały projekty.  

Przewodniczący pyta o poręczenie kredytu Zakładowi Komunalnemu Głogówek Sp. z o.o. 

Pani Skarbnik odpowiada, że w zeszłym roku ZKG spłacał jedynie odsetki. Na ten moment 

możemy sobie pozwolić na uwalnianie kwot ponieważ spółka nie ma problemu ze spłatą 

zobowiązania. 

Dopowiada, że w związku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Głogówek za  

2019 rok dochody wykonane są w z ponad 100% wynikiem natomiast wydatki w 98%, co jest 

trudnym do uzyskania. 

 

 

 

 

Ad. 2  

Burmistrz Głogówka mówi o bezpiecznej lecz niełatwej sytuacji, która będzie wymagała 

dużej rewizji finansowej i inwestycyjnej. Te działania które nie zostały podjęte zostaną przesunięte 
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na kolejne lata. Nie został zaczęty plac zabaw przy ul, Szkolnej , przebudowa remizy w OSP 

Szonów. Gmina dostała dofinansowanie 30% na przebudowę drogi w Rzepczach, Będzie 

modernizacji kuchni w Starych Kotkowicach z racji organizacji dożynek. Zrezygnowaliśmy z 

otwarcia kąpieliska miejskiego. Największymi kosztami jest wynajęcie ratowników, zakup 

środków i napełnienie niecek. Dokonaliśmy obniżenia czynszu dla lokali użytkowych. 

Przewidywane są ulgi dla strefy gastronomiczno hotelarskiej. Burmistrz wspomina o spotkaniu z 

przedsiębiorcami sektora transportowego. Na majowej sesji zostanie przedłożony projekt 

obniżenia podatku od środków transportowych o 30% za drugie półrocze dla przedsiębiorstw które 

posiadają powyżej 10 samochodów co będzie stanowiło około 200 tysięcy zł. Planowana jest 

obniżka podatku od środków transportowych do podobnych wielkości jak w gminach ościennych. 

Problem, który się pojawia to leasing samochodów poza Gminą Głogówek, Burmistrz dodaje, że 

ma nadzieję że to się zmieni.  

 

Ad.1 

 

Przewodniczący wrócił do punktu 1 porządku obrad i poinformował, że Komisja Rewizyjna 

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2019 rok przez Burmistrza Głogówka. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr I/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w  Głogówku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głogówka z wykonania 

budżetu za 2019 rok, z dnia 08 maja 2020 roku, wraz z opinią Komisji.   

Uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.   

Wynik głosowania:  

7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

  

Burmistrz Głogówka poinformował, że termin sesji absolutoryjnej został ustalony wraz 

z Przewodniczącym Rady Miejskiej na dzień 29 maja 2020 r. na godz. 8:00.  

 

Komisja podjęła rozmowy na temat funkcjonowania szkół i prowadzenia lekcji online, 

koszenia trawy i podlewania drzew i krzewów, boisk sportowych i remontów dróg w Gminie 

Głogówek. 
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Na tym protokół zakończono.   

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej  

 

Marcin Kus  
Protokolant  

 

Monika Domaradzka  


