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Projekt PROTOKOŁU NR XLVI/2021  

z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 października 2021 r. 

 

Obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali Narad Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto dnia 1 października 2021 roku o godz. 08:31, a zakończono o godz. 

09:29 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Piotr Samson 

5. Róża Zgorzelska 

6. Mariusz Wdowikowski 

7. Grzegorz Thiel 

8. Joachim Sobek 

9. Bogusława Poremba 

10. Fabian Patron 

11. Jerzy Kunert 

12. Jan Hojdem 

13. Bernard Dembczak 

14. Ewelina Barton 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

3. Skarbnik Gminy – Alina Janik 

 

 Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Przed stwierdzeniem Quorum Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował w imieniu 

własnym i całej Rady Miejskiej w Głogówku za otrzymane odznaczenie z rąk Wojewody 

Opolskiego.  

Burmistrz Głogówka podziękował za gratulacje i poinformował, że odznaczenie 

dedykuje wszystkim mieszkańcom Gminy Głogówek.  
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Następnie Przewodniczący przystąpił do stwierdzenia Quorum. Na 15 Radnych obecnych 

było 14. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad.1 d) Uchwalenie porządku obrad (08:38) 

Głos zabrał burmistrz Głogówka, który zwrócił się z wnioskiem o wykreślenie z porządku 

obrad punktu 5d) projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa 

w Głogówku, w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w tej sprawie. Dodał, 

że projekt uchwały chociaż nie musi, to trafi do konsultacji społecznych w związku z tym, że 

pojawiły się różnego rodzaju wątpliwości. Po uzyskaniu efektu konsultacji społecznych 

powróci się do procedowania tego tematu. Poinformował, że projekt uchwały będzie 

konsultowany w drodze mailowej i każdy mieszkaniec będzie mógł przesłać swoją uwagę, 

natomiast konsultacje społeczne zakończą się spacerem badawczym Aleją Lipową  

w Głogówku. Dodał także, że analogiczne pod konsultacje poddany zostanie projekt uchwały 

dotyczący pomników przyrody w parku przy Zespole Szkół.  

Jednocześnie burmistrz poinformował o wprowadzonej autopoprawce do projektu budżetu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek burmistrza o wykreślenie z porządku obrad 

punktu 5d) projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: Aleja Lipowa  

w Głogówku.  

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę techniczną celem uaktualnienia w systemie 

elektronicznym porządku obrad. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.  

1. Sprawy regulaminowe:  

a) otwarcie sesji,  

b) odtworzenie hymnu państwowego,  

c) stwierdzenie Quorum,   

d) uchwalenie porządku obrad,   

e) przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2021 r. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2021 r. 

4. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 
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5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2021-2035,  

c) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

d) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek. 

6. Wolne wnioski i informacje.   

7. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

 

Uwag nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Ad. 1e) przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2021 r. 

(08:41) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 10 września 2021 r. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono 

do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 
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Ad. 2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. (08:41) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji, w związku z brakiem uwag 

przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad.3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2021 r. (08:43) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – Opinia pozytywna 

 

Głos zabrała Skarbnik Gminy Alina Janik, która poinformowała o pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy 

Głogówek za I półrocze 2021 r. 

 

Uwag nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Ad. 4. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. (08:54) 

Przewodniczący poinformował, że na obrady sesji zaproszono Starostę Prudnickiego i Radnych 

Powiatowych, jednakże starosta zgłosił swoją nieobecność na sesji z powodów obowiązków 

służbowych. Przewodniczący poinformował także, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej 

zostanie przyjęta informacja zarządców o stanie dróg powiatowych, w związku z obecnością 

Starosty prudnickiego. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji zarządców o stanie dróg gminnych, w związku 

z brakiem uwag przystąpiono do głosowania  

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 
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Głos zabrał Radny Marcin Kus pytając o podział kruszywa do remontu dróg wewnętrznych na 

które wydatkowano już 10 tyś. zł oraz czy przewidziany jest jeszcze zakup kamienia na drogi 

polne. 

 

Zastępca Burmistrza Anna Barysz odpowiedziała, że 10 tyś które zostały przeznaczone na 

kamień wystarczyło na 9 samochodów, część kamienia została rozdysponowana w mieście, 

pozostała w miejscach, gdzie są największe ubytki. W chwili obecnej do urzędu napływają 

wnioski związanie z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 i sołectwa 

zabezpieczają sobie środki finansowe z przeznaczeniem na zakup większej ilości kamienia. 

Uzupełniając Burmistrz Głogówka dodał, że kamień w tym roku był rozdysponowany  

w miejsca, w których wcześniej nie docierał. Zarówno na drogi polne, jak i na drogi, którymi 

poruszają się mieszkańcy, np. tzw. aleja dębowa w Racławicach Śląskich, aleja lipowa  

w Głogówku, ul. Konopnickiej, a także w części sołectw. 

Dodał, że zakup kamienia i jego dystrybucja to dość problematyczna kwestia, a na spotkaniu  

z sołtysami wspólnie doszło do konkluzji, że każde sołectwo zabezpieczy odpowiednią kwotę  

w funduszu sołeckim na zakup kruszywa. To pozwoli na unormowanie procesu dystrybucji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska przypomniała się o uporządkowanie 

drogi w kierunku Ośrodka Zdrowia w Biedrzychowicach i rozebranie chodnika. Wspomniała 

także o niedokończonej części drogi Ziedlung oraz o złym stanie drogi tzw. „Kąt”  

w Biedrzychowicach.  

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnej, informując, że odpowiedział radnej na to pytanie 

a temat wykoszenia został poruszony i będzie zrealizowany. Dodał, że nie ma potrzeby tak 

częstego sygnalizowania tej kwestii. W kwestii drogi „Złota Górka”, „Ziedlung”, Kąt 

poinformował, że niektóre z tych dróg byłyby już kończone, gdyby mieszkańcy prowadzili 

bliższy dialog z urzędem i współpracować z gminą. Przypomniał, że to gmina dołożyła środki 

finansowe do drogi „Złota Górka”, gdyż pieniądze, które posiadało sołectwo Biedrzychowice 

wystarczało do wykonania drogi w połowie podwórka jednego z mieszkańców. 

Dodał, że przygotuje zestawienie wniosków do budżetu złożonych przez radnych, sołtysów, 

celem przedstawienia radnym, iż zapotrzebowanie na remonty dróg w gminie wyczerpują 

wieloletni budżet inwestycyjny gminy. Odnosząc się do radnej poinformował, że priorytetem 

jest remont dachu w Przedszkolu w Biedrzychowicach. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska odpowiedziała, że droga Ziedlung i Kat 

to stary temat, zarzuciła, że burmistrz rozmawia tylko z sołtysem nie z nią. 

Burmistrz przypomniał radnej, że już w obecnej kadencji dołożył już środki finansowe do ulicy 

„Ziedlung”. 

Przystąpiono do głosowania informacji o stanie dróg gminnych. 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (08:55) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2021-2035, (08:56) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”, 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

d) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka 

Zwiastowice, 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  
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e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Głogówek. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Ewelina 

Barton, Fabian Patron, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Tadeusz Wrona 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o interpelacji Radnego Tadeusza Wrony, która 

wpłynęła do Biura Rady Miejskiej i zostanie przekazana według właściwości do burmistrza.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska poprosiła o udzielenie głosu 

przedstawicielom rolników obecnych na Sali. Odnosząc się do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej przypomniała o piśmie złożonym do Biura Rady i braku reakcji w tej sprawie. 

Głos zabrał obecny na sali przedstawiciel mieszkańców Biedrzychowic i przedstawiciel 

Związku Doradztwa Rolniczego. Poinformował, że wraz z grupą rolników przybyli na obrady 

sesji, gdyż w interesie mają utrzymanie punktu skupu w Biedrzychowicach i poprosił  

o umożliwienie mieszkańcom korzystania z obiektu. Dodał, że rolnikom i zrzeszeniu zależy na 

jak najszybszym umożliwieniu korzystania z obiektu. Wspomniał o spotkaniach i pismach jakie 

w tej sprawie zostały wystosowane i brakiem konkretnych odpowiedzi. Zaznaczył także, że nikt 

z osób korzystających dotychczas ze skupu nie osiągał żadnych korzyści materialnych. 

Poinformował także, że radca prawny wynajęty przez rolników wystosował do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od zbycia  

w formie przetargowej nieruchomości licząc, że Rada Miejska podejmie odpowiednie decyzje 

umożliwiające korzystanie z obiektu. Dodał, że zależy im na użytkowaniu obiektu a nie jego 

posiadaniu. Poprosił radnych o zajęcie się tematem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do przedstawiciela Biedrzychowic odpowiedział, 

że otrzymał pismo, o którym wspomniał, jednakże musi zasięgnąć opinii radcy prawnego,  

a następnie przekaże je radnym na posiedzenia komisji.   

Głos zabrał Burmistrz Głogówka odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela Biedrzychowic 

poinformował, że jego przedmówca jest reprezentantem strony skarżącej, autorem skargi na 

działalność burmistrza w przedmiocie treści zarządzeń, rozstrzygane będzie czy skarga winna 

być rozpatrywana przez Radę Miejska czy przez sąd administracyjny. Dodał, że skarżący 

podnosi, iż chciałby szybko zakończyć spor i przejść do normalnego funkcjonowania, 

natomiast zobrazować należy radnym fakt, że Strona Skarżąca twierdzi, że nie odbywały się 

spotkania a następnie wspomina o co najmniej 3 spotkaniach. Jedno z nich odbyło się w dniu, 

w którym rano spotkał się ze Stroną Skarżącą, następnie tego samego dnia popołudniu wpłynął 

do urzędu pozew Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożony przez Stronę Skarżącą. 

Bezsprzeczne jednak jest to, że Strona Skarżąca wybrała drogę sądową do czego ma prawo, co 

nie idzie w relacji z tym, aby tą sprawę szybko zakończyć. Odnosząc się do wszystkich radnych 

poinformował, że dla niego wyznacznikiem są wyroki sądu a nie decyzje Rady Miejskiej, gdyż 

rada jako organ kolegialny nie podnosi odpowiedzialności za swoje decyzje natomiast 

burmistrz jako organ jednoosobowy ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje. Dodał, że 

nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego funkcjonowania gminy  

i bezpieczeństwa osób, które skup chcą prowadzić. Wspomniał także, że dotychczas na 

nieruchomości, o której mowa, znajdował się przedsiębiorca prowadzący działalność 

gospodarczą. Poinformował także, że priorytetem jest bezpieczeństwo gminy, mieszkańców 

sołectwa i działanie zgodne z prawem. Dodał, że na chwilę obecną sąd udzieli odpowiedzi, po 

której stronie jest racja. Ponadto zaznaczył, że nie czekając na wyrok sądu nieruchomość ta 

mogłaby być już sprzedana z ramienia gmina, gdyż nie wydano zabezpieczanie, o które strona 

skarżąca wnosiła, natomiast on jako burmistrz nie ma determinacji do sprzedaży działki, tylko 

do działania zgodnie z prawem. Dodał, że był to jego ostatni głos w tej sprawie do 

rozstrzygnięcia sprawy sądowej. 

Przedstawiciel Biedrzychowic odnosząc się do wypowiedzi burmistrza powiedział, że 

głównym celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Dodał, że przed drogą 

sądową dążono do ugodowego załatwienia sprawy, a informacja o sprzedaży punktu skupu 

zmusiła ich do wejścia na drogę sądową.  Wspomniał, że punkt ten służył nie tylko 

mieszkańcom Biedrzychowic, ale także mieszkańcom miejscowości ościennych. Poruszył 

także kwestię działalności przedsiębiorcy działającego na punkcie skupu, który był 

pracownikiem zrzeszania skupiającego rolników i działał w celu legalnego prowadzenia skupu 

przez mieszkańców.  

Wiceprzewodnicząca Róża Zgorzelska odnosząc się do burmistrza Głogówka zaapelowała  

o wykazanie dobrej woli. 

Głos zabrał mieszkaniec obecny na sali, informując, że chciałby gminie podarować działkę,  

a nie dostał odpowiedzi na pismo, które w tej sprawie złożył.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni zajmą się tematem na posiedzeniach 

komisji.   
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Ad. 7. Zakończenie XLV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. (10:01) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert podziękował wszystkim za 

udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamyka XLVI 

Sesję Rady Miejskiej. 

  Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

 

 

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 


