
 

Protokół nr 13/19  
 

 
Z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 r. w 
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji w pierwszej części 
od godz. 8.00 do 11.35 
 
 

Temat  posiedzenia: 

 

1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3    Kontrola funkcjonowania i kosztów utrzymania świetlic wiejskich c.d. 
4    Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5    Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6    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 7 radnych. 
 

Ad.3.  

Funkcjonowanie i koszty utrzymania świetlic wiejskich omówił Dyrektor Centrum Kultury 
Pan Jan Ćwiek. Radni zapoznali się z zestawieniami kosztów, Pan Dyrektor odpowiadał na 
zadawane pytania. 
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. 
Komisja skonstruowała Protokół Pokontrolny. 
 

Ad.4 

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

I.  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: Sz. Biliński,M. Koszut, R. Udziela, A. Łabaza,                             
J. Chaszczewicz 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 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 8 radnych. 



3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024. 
Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Głuchołazy na 2020 rok. 
Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 
należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia 
kredytu bankowego. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Organizacyjno Administracyjnego Pani 
Marzena Wróbel. Głos zabrał radny A. Łabaza. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Organizacyjno Administracyjnego Pani 
Marzena Wróbel. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. 
Kto z Państwa jest za? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 
Głosowało 6 radnych. 
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu 
pracy Rady Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuchołazy na rok szkolny 2019/2020. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia 
ośrodka wsparcia Dzienny Dom „Senior+” w Głuchołazach i połączenia go z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 



Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest 
za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek 
za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie Gminy Głuchołazy. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 6 radnych. 
15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia 
miesięcznego Burmistrza Głuchołaz. 
Radni nie zajęli stanowiska. 
16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach.  
Radni nie zajęli stanowiska. 
 

W związku z Projektami Uchwał punkt 15 i punkt 16 przed poddaniem pod głosowanie 
Radny S. Szul złożył wniosek ażeby te projekty uchwał poddać pod głosowanie na Sesji Rady 
Miejskiej. 
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za przyjęciem wniosku? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
 

Ad.5 

 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2019 roku podjęła 
następujące wnioski: 
 

1. Komisja nie zajęła stanowiska do projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie 
wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Głuchołaz, oraz w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach. 

       
2. Do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Głuchołazach na 2020 rok, komisja składa wniosek o dodanie tematu 
„Raport o stanie dróg na terenie Gminy Głuchołazy”. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
 
      3.   Komisja pozytywnie zaopiniowała pozostałe projekty uchwał. 
 
      4.  Wolne wnioski: 
 
           1. Radny Adam Łabaza złożył wniosek ażeby dyrektor Centrum Kultury przedstawił 
dochody osiągnięte z tytułu wynajmu świetlic wiejskich z uwagi na brak takiej pozycji w 
przekazanym sprawozdaniu.           
Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  
jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 
 
Na Posiedzeniu Komisji obecny był Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor, odpowiadał na 
zadawane pytania przez Radnych dotyczące inwestycji na terenie Gminy Głuchołazy. 
 

 

 

Ad.6 



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


