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PROTOKÓŁ NR 4/2019 

KOMISJI REWIZYJNEJ  

z dnia 22 marca 2019 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 6.  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus, 

który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Przegląd wykazu postępowań przetargowych na 2019 r. 

2. Kontrola dokumentacji zamówienia publicznego: „Przebudowa, remont i adaptacja części 

zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku”. 

3. Sprawy różne. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 1.  

 Przewodniczący przedstawił przygotowany przez pracownika merytorycznego referatu 

IZP radnym plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.  

Uwag nie zgłoszono.  

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 2.  

Przewodniczący poinformował, że w dnia 21.03.19 komisja kontrolująca w składzie: 

radny Bernard Dembczak, Jan Hojdem oraz Marcin Kus dokonała kontroli w zakresie 

obejmującym dokumentację zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa, remont i 

adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w 

Głogówku”. Przewodniczący podał, że dokumentacja została przygotowana bardzo solidnie i 

skrupulatnie. 

Zapewnił, że z przeprowadzonego postepowania zostanie przygotowany protokół, który trafi do 

wiadomości Burmistrza i radnych.  

Pytań nie zgłoszono.  
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Ad 3.  

 Przewodniczący uznał, że konieczne będzie zgłoszenie w Powiecie remontu drogi 

w kierunku Rozkochowa.  

Radny Tomasz Nosol poinformował, że zgłosił już drogę Mionów – Mochów, ponieważ 

pojawiają się ubytki w nawierzchni asfaltu na tym odcinku, szczególnie na zakrętach. 

Radny Jan Hojdem dodał, że warto byłoby zwrócić uwagę by w przyszłości pobocza 

wzdłuż tej drogi nie były wysypywane kamieniem, co miało miejsce ostatnio. Uznał to za bardzo 

niebezpieczne. Radny Hojdem wskazał także na potrzebę gazyfikacji regionu. Oświadczył, że 

70% mieszkańców Mochowa jest zwolennikiem założenia gazu. Stwierdził, że jest potrzeba 

w tym zakresie i należałoby rozeznać temat czy w ogóle realna jest budowa gazociągu na 

terenach wiejskich.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Członkowie Komisji udali się do Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Głogówku celem realizacji tematu: Przegląd bazy dydaktycznej na terenie Gminy 

Głogówek.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodnicząc 

Komisji Rewizyjnej 

 

Marcin Kus 
Protokolant 

 

Małgorzata Wolf 


