
XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 grudnia 2015 roku 

 

 

Radny Piotr Bujak zwrócił się o uzupełnienie niżej wymienionych pkt „informacji”: 

 7 grudnia 2015 – spotkanie z przedstawicielami Centrum Doradztwa Energetycznego  

z Mikołowa Sp. z o.o.- omówienie spraw z zakresu niskiej emisji – poprosił o udzielenie 

informacji, jakie działania niskoemisyjne zostały omówione, czy planowane jest wdrożenie  

w Gminie takich działań na szeroką skalę, jeśli tak to, jakich oraz kiedy (działaniami 

związanymi z instalacją fotowoltaiczną na basenie oraz inne); 

 Spotkanie 7 grudnia 2015 z Przewodniczącym Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” Krzysztofem Ważnym – czy to spotkanie jest sygnałem jakichkolwiek działań 

zmierzających do włączenia Gminy w struktury „Czystego Regiony”, czego spotkanie 

dotyczyło; 

 dnia 09.12.2015 spotkanie z przedstawicielami miasta partnerskiego Vrbno pod Pradziadem 

oraz dnia 22.12.2015 spotkanie z przedstawicielami miasta Krnov – w celu omówienia 

realizacji wspólnego projektu. Poprosił o udzielenie informacji, o jakich projektach jest mowa 

oraz jakie będą źródła ich finansowania, a także, jaka bedzie rola Gminy Głogówek w ich 

realizacji. 

Kolejno: 

 wniósł o udzielenie informacji – jakie czynniki zewnętrzne uległy zmianie w sprawie 

skanalizowania miejscowości Wróblin. Podał, iż jeszcze na etapie projektowania budżetu  

w 2015 r. w jego pierwotnej wersji, znajdował się zapis odnoście 70 tys. zł. na dokumentację 

techniczną. Wskazał, że analogiczny zapis znalazł się w programie wyborczym Komitetu 

Wyborczego Wyborców „Niezależni Razem”. Wobec powyższego zapytał, co zmieniło się od 

2014 r., kiedy to podczas ogłaszania programu wyborczego nic nie stało na drodze do budowy 

kanalizacji we Wróblinie, a aktualnie podaną informacją o niekorzystnych warunkach 

ekonomicznych, finansowych w tej kwestii, 

 poprosił o udzielenie informacji czy kiedykolwiek były prowadzone jakiekolwiek rozmowy  

z Wójtem Pawłowiczek w sprawie podłączenia miejscowości Wróblin do tamtejszej siatki 

kanalizacyjnej – oczyszczalnia ścieków w Naczęsławicach, 

 zwracając się do Przewodniczącego RM, wskazał, że Burmistrz przy okazji udzielania 

informacji nt. różnych spotkań podaje: „spotkanie w sprawach bieżących Gminy”. Zaznaczył, 

że sprawy bieżące to pojęcie bardzo pojemne, ale też nie trudne do doprecyzowania. Uznał, że 

zaobserwował „dziwny upór” by nie udzielać wyczerpujących odpowiedzi w pewnych 

kwestiach. W związku z tym, kierując pytanie do Burmistrza, zapytał czy będzie wola 

zmodyfikowania stosunku do zapytań i spowodowania, by odpowiedzi były wyczerpujące. 

Jednocześnie Radny zwrócił się do Przewodniczącego RM o wystąpienie z wnioskiem, prośbą, 



apelem, bądź zobligowanie Burmistrza, by odpowiedzi nie były krótsze od zapytań, gdyż  

w chwili obecnej sprawia to wrażanie deprecjonowania roli Rady Miejskiej. 

 

Radny Marek Pelka: 

 zwrócił uwagę na jawne ignorowanie Rady przez Burmistrza, gdyż kolejny raz nie bierze 

udziału w drugiej części sesji, a „Wy Radni, którzy głosowaliście za tym by ten punkt 

„zapytania Radnych” był na końcu sesji” na to pozwalacie, 

 wniósł o uzupełnienie tłuczniem dziur w drodze betonowej prowadzącej do OHZów  

w miejscowości Rzepcze, jest to skrzyżowanie z drogą wojewódzką.  

 

Radna Róża Zgorzelska wniosła o ujęcie w budżecie Gminy na 2016 r. zadania związanego  

z odnową pomnika historycznego w miejscowości Biedrzychowice. Wyraziła ubolewanie nad faktem, 

że przy głosowania nad budżetem nikt nie pomyślał, że Biedrzychowicom nie należy skreślić całej 

kwoty, tylko 70%-80%, ponieważ reszta pochodzi z budżetu państwa. Uznała, że wobec tego budżet 

Gminy Głogówek już na „dzień dobry” jest niewłaściwy. 

 

Radny Stanisław Stadnicki: 

1. zapytał czy zostały podjęte ustalenia z Marszałkiem Województwa w sprawie remontu ulicy 

Głubczyckiej na spotkaniu, które odbyło się w grudniu. Czy inwestycja ta dalej traktowana 

jest jako priorytetowa, oraz czy jest szansa, że w przypadku oszczędności przetargowych 

remont ten będzie przeprowadzony, 

2. zapytał o termin realizacji wniosku w sprawie drogi polnej Wierzch – Racławice Śląskie.  

 


