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PROTOKÓŁ NR LVI/2022 

z LVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2022 r. 

 

Obrady LVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się stacjonarnie na Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto 27.05.2022 r. o godz. 11:30, a zakończono o godz. 12:46 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 14członków: 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Róża Zgorzelska 

5. Mariusz Wdowikowski 

6. Grzegorz Thiel 

7. Joachim Sobek 

8. Bogusława Poremba 

9. Jerzy Kunert 

10. Tadeusz Wrona 

11. Piotr Samson 

12. Bernard Dembczak 

13. Ewelina Barton 

14. Fabian Patron 

 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza Głogówka- Anna Barysz 

3. Skarbnik Gminy – Alina Janik 

 

Ponadto na Sali obecni byli uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku wraz z 

opiekunem.  

 

 Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Następnie Przewodniczący przystąpił do stwierdzenia Quorum. Na 15 Radnych obecnych 

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

 

Ad.1d. Uchwalenie porządku obrad (11:37) 

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 
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c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29kwietnia 

2022 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2021 rok. 

4. Debata nad raportem.  

5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum 

zaufania.  

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r., 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2021 r., 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., 

e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek, 

f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Głogówek, 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka, 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.   

7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022; 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036; 

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie LVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi lub pytania do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 
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ZA(14): Marcin Kus, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Józef 

Kowaś, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Tadeusz Wrona, 

Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Jan Hojdem 

Ad. 1e) przyjęcie Protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 

2022 r. (11:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(14):Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus, Ewelina Barton, 

Róża Zgorzelska, Grzegorz Thiel, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak, 

Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Joachim Sobek, Piotr Samson 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Jan Hojdem 

 

Ad. 2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.  

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali informację na skrzynki mailowe. 

Ad. 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2021 rok. 

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali raport na skrzynki mailowe oraz 

omawiany był na poszczególnych komisjach. 

Głos zabrał burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który powitał obecnych na Sali uczniów klasy 7, 

którzy uczestniczyli w sesji absolutoryjnej z okazji Dnia Samorządności. Następnie 

podziękował kadrze urzędu, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy za wkład  

w przygotowanie raportu i za pracę w ciągu całego 2021 roku. Podziękowania za pracę złożył 

także na ręce Radnych. 

 

Ad. 4. Debata nad raportem.  

 Przewodniczący poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Głogówku zamieszczono zaproszenie dla mieszkańców gminy do debaty nad raportem 

Gminy Głogówek za 2021. Nikt nie złożył chęci wzięcia udziału w debacie. 
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Przewodniczący zapytał o uwagi do raportu. W związku z brakiem pytań przystąpiono do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum 

zaufania. (11:47) 
 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(11): Ewelina Barton, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Bernard 

Dembczak, Marcin Kus, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Tomasz 

Nosol 

PRZECIW(2): Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Joachim Sobek 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Jan Hojdem 

 

Burmistrz podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania.  

 

Ad. 6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2021 r., 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przyjęto go do wiadomości. 

 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

Przewodniczący odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Głogówek za rok 2021.  

 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2021 r., 
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Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przyjęto go do wiadomości. 

 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., (11:51) 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

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

Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Grzegorz Thiel, Róża Zgorzelska, 

Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Fabian Patron 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Jan Hojdem 

 

e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek, 

Przewodniczący poinformował, że informacja ta zawarta była w sprawozdaniu finansowym 

gminy. 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do informacji. Uwag nie zgłoszono, wobec 

czego przyjęto ją do wiadomości. 

 

f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Głogówek, 

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus, który przedstawił opinię komisji 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Głogówek 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka, 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert poinformował, że wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka został wysłany do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu, który wydała opinię w tej sprawie. Następnie ją odczytał. 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka  

(11:57) 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Tomasz Nosol, Piotr Samson, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Róża 

Zgorzelska, Józef Kowaś, Joachim Sobek, Jerzy Kunert, Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, 

Mariusz Wdowikowski, Fabian Patron 

PRZECIW(1): Tadeusz Wrona 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Jan Hojdem 

 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka, który podziękował radnym za udzielone absolutorium, 

podziękował także Wydziałowi Finansowemu na czele ze Skarbnik Gminy Alina Janik oraz 

Zastępcy Burmistrza z ramienia organizacyjnego urzędu.   

Następnie wraz  przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył kwiaty na ręce Zastępcy Burmistrza 

Anny Barysz oraz Skarbnik Gminy Aliny Janik. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022(12:21) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały.  

Głos zabrała Radna Roża Zgorzelska wspomniała o odbytym spotkaniu dotyczącym nauczania 

języka niemieckiego, podczas którego burmistrz wraz ze skarbnikiem wyjaśnili, że nie ma 

środków finansowych w budżecie. Tymczasem na komisjach przedstawione zostały zmiany w 

budżecie na dwa nieplanowane zadania. Dodała, że gdyby znalazła się wola, to znalazłaby się 

także droga do znalezienia pieniędzy na przynajmniej jedną godzinę dodatkową języka 

niemieckiego prócz tej zapewnionej w ramach subwencji.  

Burmistrz odpowiadając na apel radnej, poinformował, że co do warstwy merytorycznej,  

w pełni zgadza się z tym, że wszystkie godziny nauczania są cenne, natomiast odnosząc się do 

projektu uchwały wyjaśnił, że środki finansowe na zadanie mostowe zostały przesunięte  

z wydatków bieżących na wydatek majątkowych i dołożono tylko 10 tys., które były  

w budżecie. Z kolei pieniądze na modernizację drogi Twardawa Malkowice -  Walce zostały 

dołożone w związku z modernizacją tej drogi przez Gminę Walcę w 7/8 części drogowej, gdzie 

pozostała część po stronie gminy Głogówek została by szutrową drogą. Dodał, że przyjmuje 
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apel Radnej i zgadza się z zawartością merytoryczną apelu, gdyż uszczuplenie godzin 

nauczania języka niemieckiego jest bolesne i niewłaściwe. Natomiast należy pamiętać i 

wspierać osoby, które walczą o nauczanie i o to, aby środki finansowe pochodziły  

z Warszawy.  Wyjaśnił także kwestię wydatków bieżących i majątkowych w budżecie gminy. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert nadmienił, że podjęta została uchwała intencyjna 

przez Radę Miejską w Głogówku w sprawie poparcia nauczania języka niemieckiego  

 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

Burmistrz w związku z obecną na sali młodzieżą wyjaśnił proces rozpatrywania projektów 

uchwał przez Radę Miejską a także treść podejmowanych uchwał. Poinformował także o 

możliwości zadawania pytań w punkcie: Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert  wyjaśnił młodzieży o funkcjonowaniu  

w Radzie Miejskiej w Głogówku pięciu Komisji Rady, którym przedkładane są pod dyskusje i 

do zaopiniowania materiały na najbliższą sesję. 

Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Bernard 

Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Grzegorz 

Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

 

PRZECIW(0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Jan Hojdem 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036; (12:22) 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  
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Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14):Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Marcin Kus, 

Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Jerzy Kunert, Joachim Sobek, Grzegorz 

Thiel, Bogusława Poremba, Fabian Patron, Ewelina Barton 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Jan Hojdem 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (12:24) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(14): Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, Bernard 

Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Bogusława Poremba, 

Joachim Sobek, Fabian Patron, Ewelina Barton, Marcin Kus 

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Jan Hojdem 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje. (12:25) 

Radny Bernard Dembczak poprosił o zwrócenie się GDDKiA o wydłużenie chodnika wzdłuż 

drogi krajowej DK 40 w Starych Kotkowicach na początku wioski od strony Głogówka. 
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Radna Ewelina Barton zapytała  czy w tym roku przewidywane są gratyfikacje dla 

najzdolniejszych uczniów w Gminie Głogówek. 

Radny Fabian Patron zapytał czy gmina posiada informacje z powiatu nt. koszenia poboczy  

w gminie. 

Radna Bogusława Poremba zwróciła się o wystosowanie oficjalnego pisma do starostwa 

powiatowego w sprawie stanowiska w sprawie remontu drogi Racławice – Dzierżysławice,  

Radny Joachim Sobek zapytał czy w Gminie Głogówek znajdują się oficjalne schrony. 

Przewodniczący Jerzy Kunert zaapelował do Radnych o poparcie zmian w budżecie gminy na 

najbliższej sesji dotyczących remontu schodów łączących ulicę Młyńską z Podgórną  

w Głogówku, w związku z planowanymi dożynkami gminnymi w Sołectwie Głogówek – 

Oracze. 

Burmistrz odnosząc się do zadanych pytań: 

- w kwestii wniosku Radnego Bernarda Dembczaka, wyjaśnił iż wniosek popiera i takowe 

pismo zostanie wystosowane z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego do GDDKiA. 

Nadmienił, że GDDKiA prowadzi prace dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach; 

- w kwestii stypendiów szkolnych - w tym roku przewidziane są gratyfikacje uczniów  

i zlecone zostały prace nad aktualizacją uchwały, która zostanie przedstawiona na najbliższej 

sesji,  

- w kwestii koszenia poboczy gmina skutecznie interweniowała w sprawie wykoszenia ul.  

3-go maja w Głogówku, dodał, że gmina wystąpi z wnioskiem do powiatu o wykoszenie 

natomiast sposób realizacji jest w gestii zarządcy; 

- w kwestii drogi Dzierżysławice - Racławice, wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym powiat otwiera 

oferty na łatanie dziur w drogach powiatowych.  Nadmienił że powiat z Programu Polski Ład 

otrzymał dofinansowanie, dokonano otwarcia ofert przetargowych, biorąc pod realia cenowe 

na rynku, które dramatycznie się zmieniły spowodowało, że remonty nie są osiągalne dla 

Starostwa Powiatowego w Prudniku. Zasugerował Radnej wstrzymanie się z wystosowaniem 

takowego pisma. Przetoczył, że gmina Głogówek ma podobną sytuację z remontem stadionu 

miejskiego gdzie ceny zaproponowane są przez Gminę nie do zaakceptowania.  

Ponadto dodał, że remonty na drogach gminnych ruszą, w przyszłym tygodniu, odnowione 

zostanie także oznakowanie poziome- szczególnie przejścia dla pieszych. 

- w kwestii schronów poinformował, że w gminie Głogówek takiej infrastruktury nie ma.  

Następnie Burmistrz poinformował radnych, iż ZOL pozostanie na swoim pierwotnym miejscu, 

co więcej Powiat Prudnicki złożył wniosek do Polskiego Ładu o modernizacje dachu i montaż 

winy. 

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert zapytał młodzież znajdującą się na Sali o chęć zabrania 

głosu.  

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 9. Zakończenie LVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert podziękował wszystkim za 

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

Rady Miejskiej. 

 Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert 
 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


