
V SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

Radny Piotr Bujak: 

1) wobec faktu, iż Burmistrz Głogówka jest zobowiązany Statutem do udzielenia wszelkiej 

pomocy organizacyjnej i prawnej Radnym, zapytał jak przedstawia się możliwość odbywania 

dyżurów Radnych w budynkach będących własnością Gminy w godzinach 18.00 – 19.00; 

2) nawiązując do podjętej przez Radę na poprzedniej sesji uchwały w sprawie likwidacji 

samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zapytał jakie zostały podjęte kroki w celu przekształcenia ZMK, kto ma 

być likwidatorem, jak zostanie ta osoba wyłoniona i na jakiej podstawie będzie pełniła swoje 

obowiązki; 

3) wskazał, że minął miesiąc od momentu, gdy poprosił o wskazanie osoby odpowiedzialnej  

w Urzędzie za zimowe utrzymanie dróg i kto będzie odśnieżał drogi. 

Odnosząc się do powyższego Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Burmistrz informował wszystkich 

Radnych, iż wykazy numerów telefonów osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg 

zostały dostarczone wszystkim sołtysom Gminy. 

Kontynuując Radny: 

4) zapytał, kto będzie odpowiadał za pielęgnację terenów zielonych w Sołectwie Wróblin,  

w przypadku gdy mieszkańcy nie wyjdą z taką inicjatywą. Natomiast, jeśli obowiązki te wciąż 

będą cedowane na mieszkańców, kto będzie odpowiadał za ich ewentualne uszczerbki na 

zdrowiu, w związku z amatorskim wykonywaniem tych prac; 

5) poprosił o wskazanie, jak w planach Gminy jest ujęta kwestia kanalizowania miejscowości 

Wróblin; 

6) odnosząc się do odbytej rozmowy z mieszkańcem Racławic Śląskich, zapytał czy nielegalne 

wysypisko śmieci w Racławicach Śląskich zostało już całkowicie zrekultywowane i czy został 

stamtąd usunięty azbest i pozostałości po masie bitumicznej;  

7) w imieniu mieszkańców Gminy zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość, by Urząd 

Miejski zmienił organizację pracy, tak by w jednym dniu tygodnia magistrat był otwarty do 

np. godz. 17.00; 

8) zapytał czy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głogówku istnieje możliwość zawierania ślubów 

w soboty. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

 przypomniała zgłaszaną sprawę dużej dziury w drodze na ul. Ogrodowej  

w Racławicach Śląskich, przy wiadukcie kolejowym. Ponadto wskazała, że miejsce to jest 

bardzo słabo doświetlone, wobec czego konieczne jest ustawienie tam latarni. 



Następnie odniosła się do interpelacji Radnego Bujaka, wskazując iż Racławice Śląskie mają już 

dwóch Radnych, którzy świetnie sobie radzą z powierzonymi obowiązkami.   

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1) w kontekście niedawnego wypadku samochodowego z udziałem pieszego, który  

w wyniku obrażeń poniósł śmierć, do którego doszło na ul. Skargi, wskazała na pilną potrzebę 

wykonania przejścia dla pieszych pomiędzy przystankiem autobusowym PKS, a „Biedronką”, 

jak również na ul. Szkolnej pomiędzy blokami, a terenem zielonym prowadzącym do PKSu; 

2) wskazała, że przy obfitych opadach śniegu z glazurowanej dachówki znajdującej się na dachu 

Brany Zamkowej spadają niebezpieczne hałdy śniegu, stwarzające zagrożenie dla 

przechodniów. 

 

Radny Andrzej Wawer zwrócił się z prośbą o interwencje w kwestii niedrożnej kanalizacji 

ściekowej znajdującej się na ul. Dąbrowskiego, za „Chatą Kmicica”.  

 

Radny Mariusz Wdowikowski odnosząc się do ujętego w „Informacji o pracy Burmistrza” spotkania 

z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zapytał o rezultat rozmowy, a w szczególności 

kwestę wyłączenia z układu ruralistycznego miejscowości Szonów.  

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie zna szczegółów tej sprawy.  

 

Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Bonczyka poprosiła o wykonanie chodnika na 

tejże ulicy. 

 

Radny Henryk Regimowicz wolą uzupełniania powyższej interpelacji wskazał, że chodzi  

o drogę krajową nr 40, odcinek za torami w stronę Starych Kotkowic.  

 

Radny Tomasz Nosol w imieniu mieszkańców Sołectwa Zawada, a konkretnie przysiółka Mucków 

zwrócił się o poprawienie w tym miejscu odcinka drogi gminnej, która jest utwardzona kamieniem,  

a obecnie znajduje się w bardzo złym stanie.  

 


