
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 października 2015 roku 

 

Radny Piotr Bujak:  

1. Poprosił o uszczegółowienie informacji, czego dotyczyły następujące spotkania Burmistrza: 

 Spotkanie z Prezesem OZPN w dn. 05.10.2015 r., 

 w Urzędzie Marszałkowskim w dn. 08.10.2015 r., 

 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dn. 12.10.2015 r., 

 w Urzędzie Wojewódzkim w dn. 26.10.2015 r.  

2. Poprosił o udzielenie informacji na temat sytuacji związanej z posesją w miejscowości 

Szonów, zamieszkiwanej przez Panią, która skarży się na to, że znajdujący się przed jej 

domem rów wykorzystywany jest przez nieznane osoby do odprowadzania nieczystości. Na 

chwilę obecną, w rowie tym znajdują się betonowe kręgi, porośnięty on jest także różnymi 

krzewami. Wobec powyższego, zapytał czy zostaną podjęte działania, których celem będzie 

ustalenie, czy rowem rzeczywiście płyną nieczystości oraz ewentualnie, jeśli taka sytuacja ma 

miejsce, czy zostaną podjęte kroki, celem zakończenia wspomnianego procederu. 

3. Poinformował, że w ostatnim czasie otrzymał informacje od mieszkańców Gminy, iż dostają 

oni wezwania do uzupełnienia deklaracji śmieciowych, czy na późniejszym etapie wezwania 

do zapłaty. Wystawiane są one na podstawie rzekomo przeprowadzonych kontroli. Wobec 

czego poprosił o udzielenie informacji na temat tego, w jakim trybie, w jakiej formie  

i w jakim okresie kontrole te były bądź są przeprowadzane. Poprosił także o informację, kto je 

przeprowadzał. Zwrócił się o wystosowanie do mieszkańców Gminy jasnego komunikatu, np. 

poprzez „Życie Głogówka” czy też stronę internetową, bądź w inny możliwy sposób, o tym że 

zobowiązane do uiszczania opłat za śmieci są osoby faktycznie zamieszkałe.  

4. Poprosił o przedstawienie całościowych kosztów imprezy pt. „Uczta Głogówecka” wraz  

z rozbiciem na poszczególne wydatki. 

5. W nawiązaniu do odpowiedzi uzyskanych na poprzedniej sesji, poprosił o doszczegółowienie 

informacji na temat wyjazdu na dożynki do Soleczników Małych. Konkretnie, jaki podmiot 

wystosował zaproszenie oraz jaki był skład delegacji. 

6. Pozostając przy odpowiedziach na interpelacje z sesji minionej, zwrócił się do Burmistrza  

z prośbą o wyjaśnienie, co miał na myśli, mówiąc, że „Odpowiedzi udzielił Radny 

Regimowicz Henryk”, a także, że „Odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Szonowie Grażyna Kowalska-Woźny”. Przypomniał, że Statut obowiązuje wszystkich,  

a jasno z niego wynika, że zapytania kieruje się do Burmistrza. Zaznaczył, że zadane pytanie 

skierowane było bezpośrednio do Burmistrza. Poprosił o odniesienie się do tej kwestii. 

7. Ponownie poprosił o udzielenie informacji, kto jest właścicielem budynku, w którym mieści 

się Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku, na jakich warunkach korzysta z niego Gmina 

Głogówek, na podstawie jakich umów, dokumentów, a także jakie były zakresy zawieranych 



umów najmu, użyczenia itp. Za okres od 2006 r. Na jakich zasadach, z jakim okresem 

obowiązywania były zawierane te umowy. 

8. Ponowił także prośbę o udzielenie informacji na temat wszystkich delegacji Burmistrza 

począwszy od stycznia br. do chwili obecnej, ze wskazaniem wszystkich wyjazdów, ilości 

przebytych kilometrów oraz środka transportu. 

9. W kontekście dwóch w/w pytań zauważył, że nie udzielając odpowiedzi na nie Burmistrz 

zasłonił się 21 par., 1 pkt Statutu, który wprost stanowi: zapytania składa się w sprawach 

aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 

faktycznym. Wobec powyższego poprosił o przedstawienie wykładni tego zapisu, gdyż 

zdaniem Radnego zadane pytania dokładnie wypełniały jego zapisy. 

 

Radny Marek Pelka: 

 zapytał czy pkt dotyczący „zapytań Radnych” zawsze już bedzie umiejscowiony w końcowej 

części Porządku obrad,  

 wskazał, że podczas ostatnich obrad Sesji RM wybrzmiało, iż Burmistrz nie planuje 

jakichkolwiek dofinansowań do remontów dróg powiatowych. Takie samo stanowisko 

przedstawiono podczas spotkania w miejscowości Kierpień związanego z remontem mostu.  

Tymczasem 6 października br. Gmina wystosowała do Powiatu pismo z deklaracją  

o dofinansowaniu do remontu drogi w Dzierżysławicach, jak również innej drogi. Wobec 

czego zapytał, czy ostatecznie nastąpi jednak współfinansowanie przebudowy dróg 

powiatowych oraz jaka jest możliwość zabezpieczenia w budżecie Gminy Głogówek środków 

na dofinansowanie przebudowy mostu w Kierpniu. Ponadto zapytał, na jakiej podstawie 

zostały wybrane akurat te drogi i skąd ta nagła zmiana stanowiska.  

 

Radna Róża Zgorzelska: 

 w kontekście wizyty Burmistrza w towarzystwie Pani Wiceburmistrz oraz Przewodniczącego 

RM w biurze TSKN-u w Opolu, zapytała o cel tego spotkania. Jako Członek Zarządu 

Wojewódzkiego wyraziła ubolewanie, że została pominięta przy planowaniu spotkania, 

 odniosła się do wystąpienia Burmistrza związanego z działalnością OSP Gminy Głogówek, 

poprzez które, w jej odczuciu została „rzucona kość niezgody” jakoby ktoś szkalował 

strażaków. W związku z czym żądała, by w lokalnej prasie Burmistrz raczył wyjaśnić tą 

sprawę, ze wskazaniem konkretnej osoby, która rzekomo oczernia strażaków. Oświadczyła, że 

taka sytuacja nie miała miejsca. Stwierdziła, że jest jej bardzo przykro, iż poraz kolejny 

Burmistrz swoją wypowiedzią doprowadza do konfliktów pomiędzy mieszkańcami. Uznała, że 

Burmistrzowi powinno zależeć na tym, by jednoczyć, a nie dzielić lokalną społeczność. 

 

 



Radna Gabriela Nizińska: 

 uznała, że ustawa „śmieciowa” jest nieszczelna, gdyż w dalszym ciągu po rowach porzucane 

są śmieci. Wynika z tego, iż w wciąż istnieją osoby, które nie mają zawartych umów na odbiór 

odpadów, 

 w kontekście podjętej uchwały dot. opłaty targowej stwierdziła, iż zawarte tam zapisy 

umożliwiające handel w innych miejscach niż targowisko są niezasadne. Wskazała, że gdyby 

jasno powiedziane było, iż handel może być prowadzony tylko i wyłącznie na targowisku,  

z czasem ludzie przyzwyczailiby się do tego stanu sprawy.  

 

Radny Tomasz Nosol poruszył problem znacznej ilości awarii tutejszych parkomatów. Uznał, że 

należałoby zająć się tą sprawą.  

 

Radny Piotr Bujak przedstawił niniejszą interpelację, którą następnie złożył na ręce 

Przewodniczącego RM: 

Poinformował, iż zmierzając na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przed budynkiem Urzędu 

spotkał osobę na wózku inwalidzkim, która skorzystała z dzwonka dla osób niepełnosprawnych,  

w celu załatwienia sprawy urzędowej. Podał, że obsługa tej osoby wyglądała, w taki sposób, że 

kazano jej czekać kilkanaście minut na przejściu dla pieszych, przed budynkiem Ratusza. Uznał, że 

jest to nieprofesjonalne oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia osoby zainteresowanej, jak również 

uczestników ruchu drogowego. Wskazał, że z relacji interesanta wynikało, iż jest to stała praktyka, 

która jest szczególnie dokuczliwa podczas złych warunków atmosferycznych.  

 W zawiązku z powyższym za pośrednictwem niniejszej interpelacji, Radny zwrócił się  

o przeanalizowanie możliwych do usunięcia barier architektonicznych w budynku Ratusza oraz 

przestrzeni miejskiej.  

 

Radny Tomasz Nosol zapytał o dalsze plany budowy kanalizacji sanitarnej. 

 

 

 


