
 

Protokół nr 19/20  

 

 

Z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 22 września 2020 r. w 

sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 8.00 do 

12.05 

 

 

Temat  posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

      3.   Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych 

            za I Półrocze 2020 r. 

      4.   Wnioski do Budżetu Gminy na 2021 r. 

      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. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za przyjęciem protokołu? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych, 

nieobecny na głosowaniu - radny S. Szul. 

 

Ad.3.  

Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych 

za I Półrocze 2020 r.  -  informacji udzieliła i na zadawane pytania odpowiadała Pani Joanna 

Sznajder Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. Komisja zapoznała się z 

przygotowanym przez Panią Naczelnik materiałem w tym temacie tzn. „Zestawieniem 

postępowań przetargowych”, przygotowanym do kontroli zgodnie z zaleceniami Pana 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, K. Pach-Gomulnicka, A. Łabaza, M. Koszut,        

J. Chaszczewicz, Sz. Biliński. 

Komisja skonstruuje Protokół Pokontrolny, zgodnie z § 68.1 Statutu Gminy Głuchołazy. 

 

Ad.4 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku podjęła 

następujące wnioski do Budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 r.: 

 

1. Przedłużenie zadaszenia Kaplicy Cmentarnej, oraz zamontowanie cztery nowe ławki 

w tym miejscu. 

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Oddziału Przedszkolnego w Nowym 

Świętowie. 

3. Zabezpieczenie środków na udrożnienie rowów przydrożnych i śródpolnych oraz 

studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Głuchołazy.  



4. Zabezpieczenie dolnej części barierek przed przedostaniem się małych dzieci – alejka 

wzdłuż rzeki od mostu huśtanego do źródełka. 

5. Zabezpieczenie środków oraz uwzględnienie w procedurze przetargowej na 

utrzymanie terenów zieleni również ogólno dostępnych terenów wiejskich. 

6. Sporządzenie dokumentacji projektowej – oświetlenia „Osiedla Bodzanów”. 

7. Zabezpieczenie środków na konserwację utwardzenie Drogi Gminnej na „Osiedlu 

Bodzanów” 

8. Zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji – w celu renowacji pomnika 

Nepomucena w miejscowości Nowy Las. 

 

Ad.5 

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 2020 rok. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 

W dyskusji udział wzięli Radni: R. Udziela, A. Łabaza, J. Chaszczewicz, M. Koszut,             

K. Pach-Gomulnicka 

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 2020-2024. 

Projekt uchwały omówił Skarbnik Sławomir Deko. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

3 Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki nr 78/21 o pow. 0,0116ha, położonej w Podlesiu stanowiącej 

własność Gminy Głuchołazy.                                                                                   

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan J. Feret. 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

5. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy.        

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan J. Feret. 

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 sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w 

Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań                   

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 



7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Stary Las.                

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia 

wniosku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia 

ponownej skargi na Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

jest za? Za radni głosowali jednogłośnie /w treści Uchwały skarga nie zasadna/. Głosowało     

6 radnych. 

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na    

   Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

 Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  

 jest za? Za głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu /w treści Uchwały skarga 

nie zasadna/. Głosowało 6 radnych. 

 

Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020, oraz 

Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021 - 

omówiła i na zadawane    pytania odpowiadała Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Krystyna 

Kubiszyn. 

W dyskusji udział wzięli Radni: R. Udziela, A. Łabaza, K. Pach-Gomulnicka,                        

J. Chaszczewicz, M. Koszut, Sz. Biliński. 

 

 

 

Ad.6 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku podjęła 

następujące wnioski: 

 

 

     1. Komisja przyjęła do wiadomości: 

 

          a. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2019/2020. 

          b. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

          c. Analiza funkcjonowania bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy Głuchołazy. 

 

            

      2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.  

 

         

      3. Wolne wnioski: 

    Komisja nie skonstruowała wolnych wniosków.   

 

4. Tematem posiedzenia komisji była również kontrola: 

          Kontrola materiałów z przeprowadzonych przetargów inwestycyjnych 

          za I Półrocze 2020 r. 

          Komisja skonstruuje Protokół Pokontrolny, zgodnie z § 68.1 Statutu Gminy    

    Głuchołazy. 



 

 

 

 

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 


