XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 września 2015 roku
Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Młyńskiej wyraziła głębokie zaniepokojenie,
wobec faktu składowanej przez miejscowych przedsiębiorców hałd ziemi oraz budowania
betonowych płotów. W kontekście powyższego oraz z uwagi na lokalizację ul. Młyńska na terenie
zalewowym, prosiła o przedstawienie stanu faktycznego sprawy.
Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że w ramach funduszu sołeckiego na 2015 roku, Sołectwo
Biedrzychowice miało zabezpieczone 10 tys. złotych na remont drogi gminnej „siedlung”. Podała, że
z uzyskanych informacji wynika, iż pomimo trwającego już 4 lata postępowania spadkowego, co do
tej drogi, sprawa wciąż pozostaje nieuregulowana. Wobec czego zapytała czy istnieje możliwość, by
Rada Sołecka wystąpiła o zmianę zadania, a mianowicie o remont innej drogi, tj. drogi obok „domu
nauczyciela”.

Radny Piotr Bujak:
1. poprosił o uszczegółowienie, czego dotyczyły następujące punkty wymienione w informacji
Burmistrza o pracy między sesjami:
 31.08 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu,
 15.09 – spotkanie z Prezesem OZPN Markiem Procyszynem – Opole,
 15.09 – spotkanie w Opolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 18.09 – spotkanie z Dyrektorem Opolskiego Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych
Andrzejem Butrą.,
 23.09 – spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu;
 23.09 – nagranie audycji w Radio Doxa w Opolu;
 25.09 – spotkanie w WFOŚiGW w Opolu;
2. Zapytał o plan wizyty Burmistrza w Solesznikach Małych, z rozkładem podjętych działań.
Dożynki odbywały się 13.09.2015 r., wobec czego poprosił o udzielenie informacji, co
Burmistrz robił w dniach 11.09, 12.09 oraz 14.09. Jakim środkiem transportu podróżował na
Litwę, jakie ewentualne koszty poniosła z tego tytułu Gmina Głogówek. Jaki był skład
osobowy delegacji.
3. W związku z udziałem Burmistrza w obchodach „Dnia Działkowca” poprosił o przedstawienie
planu spotkania, jakie zostały podjęte działania, czy Burmistrz przemawiał, jeśli tak, czego
dotyczyło przemówienie.
4. Zapytał, czy możliwa bedzie rejestracja sesji i komisji w formie audio i wideo.

5. Zapytał, czy Gmina Głogówek przewiduje wydanie gminnego kalendarza imprez na 2016 r.,
opartego na przeglądarce google, gdzie mogłyby być zamieszczane wszelkie wydarzenia
z terenu Gminy. Mieszkańcy mieli by możliwość aktywnego udziału w tworzeniu kalendarza,
a jednocześnie możnaby uniknąć kolizji terminów.
6. Ponowił zapytanie czy zostanie przeprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Fabrycznej
w Głogówku. Stwierdził, iż mieszkańcy tej ulicy domagają się ustawienia znaku ograniczenia
prędkości do 30 km/h, na początku ulicy, a nie na jej końcu.
7. Zapytał czy doczeka się publikacji wszystkich interpelacji, wniosków i zapytań w internecie,
wraz z odpowiedziami.
8. Poprosił o przedstawienie informacji nt. sytuacji w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Głogówku,
a konkretnie przyległego budynku gospodarczego. Czy zostały podjęte jakieś działania, jaki
jest ich koszt i jaka jest koncepcja.
9. Poprosił o udzielenie informacji publicznej, kto jest właścicielem Budynku Przedszkola
Publicznego nr 4 w Głogówku, na jakich warunkach korzysta z niego Gmina Głogówek, na
podstawie jakich umów, dokumentów, jakie były zakresy zawarcia umowy najmu, użyczenia
itp. za okres od 2006 roku. Na jakich zasadach, z jakim okresem obowiązywania były
zawierane te umowy.
10. Poprosił o udzielenie informacji, czy został już rozwiązany problem krążącej listy
w przedszkolu w Szonowie, dotyczącej wyprawki przedszkolaka.
11. Poprosił o udzielenie informacji, na jakim etapie jest tworzenie „Strategii Rozwoju Gminy
Głogówek”, w jaki sposób jest kontrolowany proces tworzenia strategii, kiedy przewiduje się
oddanie jej wstępnej wersji, jakie koszty dotychczas zostały poniesione.
12. Zapytał gdzie, jako Radny Rady Miejskiej w Głogówku może odbywać dyżury, wskazując na
godz. 18.00 – 19.00.
13. Poprosił 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.
14. Poprosił o udzielenie informacji na temat dotychczas podjętych działań w kwestii rekultywacji
dzikiego wysypiska śmieci w Racławicach Śląskich, nr ewidencyjny działki 67 i 68, mapa 5,
obręb Racławice Śląskie, począwszy od lutego 2015 roku.
Następnie Radny Bujak na ręce Przewodniczącego RM złożył pisemną interpelację oraz wnioski
do budżetu Gminy Głogówek.
Radna Róża Zgorzelska zwracając się do Wiceprzewodniczącej RM Bogusławy Poremba
oświadczyła, że 4 lata temu zostały podjęte uzgodnienia w sprawie budowy pomnika poległych
mieszkańców Racławic w pierwszej wojnie światowej. Stwierdziła, że do dnia dzisiejszego nie ma

widocznych efektów tych uzgodnień. Zapytała, na jakim etapie znajdują się przygotowania do
ustawienia pomnika.
Radny Stanisław Stadnicki w kontekście minionego spotkania w Głubczycach, w sprawie
przyszłości linii kolejowych, zapytała czy wybrzmiała sprawa odtworzenia 100 metrów
skradzionych torów.

