
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

 

 

Radny Stanisław Stadnicki zapytał:  

1. jakie  firmy zajmują się odśnieżaniem dróg z sezonie zimowym,  

2. czy podczas spotkania Burmistrza z posłem na Sejm RP Tomaszem Kostusiem omawiano 

sprawy związane z ulicą Głubczycką w Racławicach Śląskich. 

Radny Marek Pelka ponownie wniósł, aby punkt „Zapytania Radnych” porządku obrad Sesji –

znajdował się w jej pierwszej części. 

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że kolejność porządku obrad Sesji jest zgodna ze  

Statutem Gminy. Ponadto zobowiązał się do rozmowy z Radcą Prawnym, czy zmiana kolejności 

porządku obrad nie naruszy Statutu Gminy. 

 

Radny Piotr Bujak:  

1. poprosił o uszczegółowienie, czego dotyczyły następujące punkty wymienione w informacji 

Burmistrza o pracy między sesjami:  

 05.11.2015 - spotkanie z Prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej Markiem 

Procyszynem, 

 18.11.2015 - spotkanie z Burmistrzem Głubczyc, 

 20.11.2015 - spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu, 

 27.11.2015 - spotkanie z posłem na Sejm RP Tomaszem Kostusiem. 

Poprosił o przedstawienie celu tych spotkań, ewentualnych efektów. Ponadto zapytał, jakie sprawy 

bieżące Gminy omawiał Burmistrz z posłem na Sejm RP Tomaszem Kostusiem. 

2. Zwrócił się o udzielenie informacji w kwestii ostatnich robót związanych z przyłączem 

kanalizacyjnym na ul. Mickiewicza. Poprosił o udzielenie odpowiedzi: kto finansował 

roboty, jakie były koszty rozbiórki fragmentu deptaka, jakie były koszty przywrócenia go do 

poprzedniego stanu, a także kto był płatnikiem: Gmina czy Zakład Komunalny Głogówek 

Sp. z o.o. W nawiązaniu do tej kwestii poprosił o udzielenie informacji, jakie był koszty 

procesu sądowego w tej sprawie i kto je poniósł. 

3. Zwrócił się o udzielenie informacji w kwestii rowu znajdującego się w centrum miejscowość 

Szonów: czy zostały podjęte jakieś działania przez Urząd Miejski w celu ustalenia 

substancji, która tym rowem płynie. 



4. Prosił także o udzielenie informacji w sprawie szaletów znajdujących się na targowisku 

miejskim. Zapytał czy są one jeszcze na gwarancji - jeśli tak to czy wykonawca został 

wezwany do usunięcia usterek. 

5. Odnośnie publikacji sponsorowanych na łamach Nowej Trybuny Opolskiej zapytał: 

 Jaki był koszt tych publikacji,  

 Dlaczego zdecydowano się na taką formę promocji, 

 Dlaczego promocja nie odbyła się za pomocą mediów lokalnych – niezależnego 

czasopisma oraz czasopisma wydawanego przez MGOK. 

6. Odnosząc się do kwestii artykułów w Nowej Trybunie Opolskiej oraz różnych publikacji na 

Facebooku, zwrócił uwagę, że podczas wydarzeń zwiazanych z „otwarciem”  

i „przecinaniem wstęg” obecna jest zawsze grupa wybranych radnych, którzy są 

informowani o terminach tychże uroczystości. Poprosił o udzielenie informacji, dlaczego nie 

informuje się pozostałych radnych. 

7. Zwrócił uwagę, że przy okazji otwarcia np. boisk, Burmistrz dziękuje radnym, którzy jak  

mówi – poparli daną inicjatywę. Nie padają wtedy nazwiska radnych opozycyjnych. Wobec 

czego do ludzi płynie prosty komunikat: „oni byli przeciw”. Uznał, że to ewidentne  

i oczywiste słowne nadużycie. W związku z tym zwrócił się o wskazanie w odpowiedziach 

na interpelacje, w którym momencie nie poprał budowy boiska w Mochowie, Twardawie czy 

remontu remizy OSP w Głogówku. Poprosił o wskazanie konkretnej wypowiedzi w tej 

kwestii. Zwrócił się, aby nie opierać się na głosowaniach w sprawie budżetu, gdyż 

równolegle są tam głosowane zarówno kredyty, jak i inwestycje. Zaapelował o zaprzestanie 

takich praktyk. 

8. Zwrócił się o udzielenie informacji w sprawie przygotowania do akcji zimowego utrzymania 

dróg gminnych. Zapytał, z kim zostały zawarte umowy oraz kto odpowiada za działania na 

poszczególnych odcinkach. Poprosił także o podanie numerów kontaktowych do tych osób. 

Wniósł o upublicznienie tej informacji mieszkańcom. W tym kontekście, poprosił także  

o podanie numeru telefonu, pod który będą oni mogli dzwonić w razie nieprzejezdnych dróg 

gminnych i udzielenie informacji, czy jest on całodobowy. 

9. Poprosił o informację, na jakim etapie znajduje się kwestia budowy latarni przy wjeździe do 

OHZ we Wróblinie. Zapytał, jakie zostały podjęte działania w tej sprawie oraz kiedy można 

się spodziewać zakończenia inwestycji. 

10. Poinformował, że ze zdziwieniem przeczytał odpowiedź na zapytania z minionej sesji 

radnego Tomasza Nosola, z której wynika, że planuje się skanalizować w naszej gminie tylko 

miejscowości Rzepcze i Kierpień. Pozostałym miejscowościom proponuje się bezodpływowe 

zbiorniki wybieralne, albo przydomowe oczyszczalnie ścieków motywując to tym, że 



budowa kanalizacji jest w nich nieopłacalna, ze względu na zbyt niską gęstość zaludnienia. 

Stan ten zdziwił radnego ze względu na to, iż w gminie Walce, oraz  

w gminie Pawłowiczki inwestycja taka się opłacała, bez względu na gęstość zaludnienia. 

Następnie radny przytoczył cytat z „Tygodnika Prudnickiego” z 2008 r., w którym  

Burmistrza Głogówka mówi: „staramy się o środki unijne w ramach RPO. Napisaliśmy 

projekt, sporządziliśmy dokumentację. Według założeń kanalizacja miałaby obejmować 

wsie: Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawę”. Zapytał czy wtedy się 

opłacało. Kolejno poinformował, że w 2013 r. Wójt Pawłowiczek Jerzy Trefon mówił o tym, 

że do nowopowstałej oczyszczalni w Naczęsławicach, Gmina Głogówek zamierza podłączyć 

Wróblin. Zastanawiał się, czy Wójt to „wymyślił” czy też wówczas Gminie Głogówek takie 

rozwiązanie jeszcze się opłacało. Wobec powyższego poprosił o udzielenie informacji, czy 

zaprezentowane w piśmie do radnego Nosola stanowisko, jest oficjalne i ostateczne. 

Nadmieniłem, że w przypadku Wróblina, skanalizowanie miejscowości zawarte było  

w programie wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni Razem, a ponadto 

obiecane na spotkaniach z mieszkańcami. Dodał, że inwestycja ta jest bardzo oczekiwana 

przez mieszkańców Wróblina. 

11. Poprosił o przekazanie według właściwości kwestii konieczności wyczyszczenia studzienki 

burzowej znajdującej się w miejscowości Wróblin, na wysokości stawu, po drugiej stronie 

ulicy. 

Radna Bogusława Poremba wniosła o uporządkowanie tablic informacyjnych znajdujących się na 

drodze gminnej Zawada – Błażejowice Dolne, na skrzyżowaniu.  Wskazała, że tablice informacyjne 

wskazujące miejscowość Błażejowice Dolne i Mochów wprowadzają w błąd kierowców, ponieważ 

tablica z miejscowością Mochów powinna być umieszczona pod tablicą z miejscowością Błażejowice 

Dolne oraz na obydwóch powinny być umieszczone „strzałki w lewo”. 

Radna Róża Zgorzelska:  

1. Poprosiła o doprecyzowanie odpowiedzi na zapytania z poprzedniej sesji:  

 Kto był inicjatorem lub kto zabiegał o spotkanie w TSKN w Opolu, 

 Kto szkaluje strażaków jako społeczników. 

2. Zapytała, jakie stowarzyszenia z naszej gminy są członkami Lokalnej Grupy Działania.  

3. Zapytała czy wszystkie sołectwa w gminie mają sołtysów, poprosiła o udostępnienie 

wykazu sołtysów.  



Radny Henryk Regimowicz wyraził swoje oburzenie wobec artykułów zamieszczanych w jednej  

z lokalnych gazet. Zwracając się do radnego Bujaka wskazał, że to on stoi za oczernianiem radnych 

koalicyjnych. 

 

Radny Marek Pelka w związku z zarządzeniem Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku zapytał „czy Regulamin został zmieniony w ten 

sposób, że zostało stworzone nowe stanowisko do windykacji opłat za śmieci czy związane jest to  

z jakimś przesunięciem czy odejściem pracownika”. 

 

Radna Gabriela Nizińska uznała, że wobec kultywowania tradycji śląskich, oprócz propagowania 

gwary śląskiej i kuchni należałoby także poświęcić większą uwagę strojom śląskim. 

 


