
IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. wskazała, by w planie wiosennego łatania dziur ująć ulicę Ogrodową w Racławicach Śląskich, 

szczególnie okolice wiaduktu kolejowego, 

2. ponownie wniosła o zmianę godzin otwarcia „centrum kształcenia” w Racławicach Śląskich, 

wskazując godz. 16.00, jako porę otwarcia placówki. Stwierdziła, iż obecnie świetlica jest 

otwarta od godz. 12.00, co powoduje, iż młodzież gimnazjalna przesiaduje tam zamiast 

uczestniczyć w szkolnych zajęciach. 

 

Radna Róża Zgorzelska w imieniu mieszkańców Biedrzychowic poprosiła o ujęcie w planie 

modernizacji dróg na 2015 rok, drogi „siedlung”. Dodała, że niniejszy postulat jest zgłaszany 

corocznie od 2010 roku.  

 

Radny Stanisław Stadnicki odnosząc się do wniosku Wiceprzewodniczącej dot. zmiany czasu pracy 

„centrum kształcenia” uznał, iż jak najbardziej zasadnym jest, by świetlica otwarta było od godz. 

16.00. Następnie Radny zgłosił niżej wymienione interpelacje: 

1. zapytał, czego dotyczyło spotkanie Burmistrza w Vrbnie w Czachach i czy w związku z tym 

planowane jest podjęcie jakichś projektów polsko –  czeskich, 

2. zapytał czy w perspektywie rozpoczynającej się kadencji planowana jest budowa drogi, która 

mogłaby połączyć Racławice Śląskie z Czachami. Wskazał, że istnieje fizyczna możliwość 

budowy takiego połączenia – po polskiej stronie długość odcinka mierzyłaby od ok. 600 

metrów do 1 km, natomiast po czeskiej ok. 300 metrów. Oświadczył, że rozpoczęta kadencja 

jest ostatnią, podczas której możnaby pozyskać środki na dofinansowanie takowej inwestycji, 

3. poprosił o udzieleni informacji czy jest już ustalony harmonogram zebrań sołeckich  

w ramach których nastąpią wybory sołtysów. 

 

Radny Piotr Bujak: 

1. oświadczył, że z posiadanych informacji wynika, że terminy zebrań sołeckich były już 

konsultowane, wobec czego prosi o pilne przekazanie ich Radnym, 

2. podał, że Gmina Głogówek, jako jedna z nielicznych nie posiada aktualnej „Strategii Rozwoju 

Gminy”, zapytał Burmistrza jak przebiegają prace nad tworzeniem nowej strategii, 

3. wskazał, że w pierwotnie przedłożonym projekcie budżetu były przewidziane środki na 

kanalizację w miejscowości Wróblin,  zostały one jednak przesunięte, na wniosek Klubu 

„Niezależni Razem” na poczet miejscowości Kierpień – Rzepcze. W związku  



z powyższym poprosił o przedstawienie informacji, kiedy zostanie wykonana kanalizacja we 

Wróblinie, jak również o przedstawienie rzeczywistych kosztów, które ponoszą mieszkańcy z 

tytułu nie posiadania kanalizacji sanitarnej, 

4. odnosząc się do swojego pierwszego wniosku formalnego zgłoszonego na początku obrad, 

zwrócił się do Burmistrza Głogówka z zapytaniem czy zamierza on przestrzegać Statutu 

Gminy. Ponadto wskazał, iż Statut zawiera wiele przestarzałych zapisów i wymaga 

nowelizacji, 

5. poprosił o publiczne udostępnienie danych kontaktowych osób, które są odpowiedzialne za 

odśnieżanie dróg gminny.  

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. wskazała na potrzebę ustanowienia zakazu parkowania na chodniku na ul. Kościuszki, 

2. poprosiła o bardziej precyzyjne tytułowanie Zarządzeń Burmistrza. 

 

Radny Marek Pelka poinformował, że podczas procedur komisyjnych było mowa  

o planowanym spotkaniu Burmistrza z Marszałkiem Województwa w sprawie przebudowy drogi 

Głogówek – Krapkowice. Zapytał czy spotkanie to miało miejsce i co ewentualnie ustalono.  

 

Radny Henryk Regimowicz: 

1. zwrócił uwagę, że wzdłuż ul. Dworcowej istnieją tylko dwa przejścia dla pieszych. Wskazał, 

że nie ma możliwości poruszania się pieszo wychodząc od ul. Jana Pawła II zarówno w prawo 

jak i w lewo. Nie ma też przejścia dla pieszych, by muc bezpiecznie przedostać się na chodnik 

znajdujący się po drugiej stronie ulicy, 

2. wskazał, że droga prowadząca z „Helbergu” w stronę ul. Skargi, przy nowej „Biedronce” jest 

bardzo stroma. Uznał, że wskazanym byłoby wybudowanie chodnika w tym miejscu, bądź 

usytuowanie poręczy celem poprawienia bezpieczeństwa pieszych.  

 

Radny Tomasz Nosol: 

1. odniósł się do zgłaszanego na minionych sesjach, przez Wiceprzewodniczącą Bogusławę 

Poremba wniosku w sprawie wycinki drzew i zakrzaczeń wzdłuż drogi polnej Wierzch – 

Racławice Śląskie. Zapytał, na jakim etapie są przygotowania do niniejszych prac, 

2. w obliczy planowanej restrukturyzacji ZMK wielu pracowników obawia się o swoje miejsca 

pracy. Zapytał czy został stworzony plan przekształcenia zakładu.  

 


