
 

Protokół Komisji Rewizyjnej nr 11/19  

 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 22 października 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji o 8.00 do 10.20 
 
 

Temat  posiedzenia: 

1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3    Kontrola inwestycji z Budżetu Obywatelskiego za 2017 i 2018 rok. 
4    Kontrola utrzymania budynków szkolnych będących w użyczeniu Stowarzyszeń    
      prowadzących szkoły – kontrola kolejnych budynków, wyjazd w teren.  
5    Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
6    Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
7    Zakończenie posiedzenia. 

 
 

Ad. 1  

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych 
na posiedzenie członków Komisji i stwierdził quorum. 
 
Ad.2. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Głosowało 6 radnych. 
 

Ad.3.  

Komisja przeprowadziła kontrolę materiałów z inwestycji z Budżetu Obywatelskiego za 2017 
i 2018 rok w obecności Naczelnik  Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Pani Agnieszki 
Sobków, która udostępniła stosowną dokumentację o wykonanych inwestycjach                       
i odpowiadała na zadawane pytania. W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. 
Komisja skonstruowała protokół z kontroli. 
 

Ad.4 

Komisja udała się w teren – wyjazd na kontrolę „Utrzymania budynków szkolnych będących 
w użyczeniu Stowarzyszeń prowadzących szkoły” – kontrola kolejnych budynków w: 
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia  Edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” w 
Gierałcicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las, 
Komisja uzupełniła Protokół po kontrolny o te placówki. 
 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na 
sesję i projektów uchwał. 
 

I.   Informacje 

1. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu na    
    kadencję 2020-2023 
    Radni przyjęli do wiadomości. 
2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
    Radni przyjęli do wiadomości. 
 

 



II.  Głosowanie Projektów Uchwał 

 
1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie    
    Gminy Głuchołazy na 2019 rok. 
    Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
    W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, S. Szul, A. Łabaza. 
    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 
2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej  
    prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. 
    Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia       
    wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Nowy Świętów. 
    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 
4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze  
    bezprzetargowej części działki nr 706/6 o pow. 0,1645 ha (całość), położonej w    
    Głuchołazach stanowiącej własność Gminy Głuchołazy. 
    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu  
    współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 
    Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
    jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 
 

Ad.6 

 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 października 2019 roku 
podjęła następujące wnioski: 
 
1. Komisja przyjęła do wiadomości: 
      a. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku oraz do Sądu Okręgowego w Opolu  
          na kadencję 2020-2023 
      b. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. 
     
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał. 
 
3. Wolne wnioski: 
W związku z Budżetem Obywatelskim Komisja składa wniosek: 

1. Na etapie składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego należy dokonać    
            realnej weryfikacji kosztów dodatkowych jak np. koszty projektu, dodatkowe   
            prace adaptacyjne, koszty transportu wskazanej inwestycji.  
            Jeżeli wniosek nie mieści się w kwocie założonej, wnioskodawca zobowiązany  
            jest złożyć uzupełnienie, korektę zadania inwestycyjnego nie przekraczającego                                
            kosztów projektu.  
            Wniosek nie spełniający powyższego wymogu, będzie odrzucony. 
 
 
 



2.       W Regulaminie do Budżetu Obywatelskiego - wprowadzić uzupełnienie:   
a. instytucje, które są dotowane z Budżetu Gminy nie mogą składać wniosków     
      do Budżetu Obywatelskiego. 
b. określić możliwy termin wykonania zadania w latach np. 3 lata, ażeby nie   

generować kolejnych, już poniesionych kosztów, np. kosztów wykonanego 
projektu, jeżeli przedłużała by się realizacja zadania.  

 

Ad.7 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 
Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
 
 
Protokołował:                                                                 Przewodniczył: 
 
Krzysztof Śreniawa                  Ryszard Udziela 


