
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 sierpnia 2015 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. zapytała czy rozpoczęły się już prace porządkowe wzdłuż drogi polnej między Racławicami 

Śląskimi a Wierzchem, 

2. zwracając się do obecnego na sali Radnego Powiatowego Tadeusza Wrony, zapytała  

o wielokrotnie poruszaną kwestię odkopania rowów wzdłuż drogi powiatowej Dzierżysławice 

– Racławice Śląskie, 

3. ponadto zapytała o termin rozpoczęcia prac wzdłuż drogi krajowej na ulicy Głubczyckiej  

w Racławicach Śląskich. 

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała czy stałą praktyką stanie się zwoływanie sesji w niedzielę, czy jest 

to szczególny przypadek.  

 

Radna Gizela Grzesik poinformowała, że wyborcy zgłosili jej, iż rzekomo opłaty za śmieci są 

pobierane nie od zadeklarowanego faktycznego miejsca zamieszkania, a od ilości osób 

zameldowanych. Dodała, że dochodzą do niej sprzeczne informacje w tej kwestii. Poprosiła  

o pisemne wyjaśnienie sprawy.  

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. wskazała, że ławka zabrana z ul. Zamkowej na wysokości sklepu monopolowego, celem 

uniknięcia głośnych nocnych rozmów, została przeniesiona na plac powyżej przystanku PKS, 

co przyczyniło się do stworzenia miejsca spotkań zakrapianych alkoholem.  

2. zapytała, kiedy zostanie zamontowana iglica na wierzy ratusza. 

 

Radny Piotr Bujak: 

1. wniósł o uszczegółowienie następujących pozycji z „Informacji Burmistrza o pracy między 

sesjami” tj. spotkania z dnia: 15.07., 29.07., 31.07.,11.08.,12.08.,15.08, 19.08. 21.08. Poprosił 

o przedstawienie celu wymienionych spotkań, ich przebiegu oraz efektu, 

2. zapytał czy planuje się zmianę organizacji ruchu na ul. Fabrycznej, w związku  

z nagminnym łamaniem przez kierowców nakazu ograniczenia prędkości, 

3. poinformował, że baner umiejscowiony na wjeździe do Głogówka od strony Kędzierzyna-

Koźla jest zmurszały i porośnięty chwastami. Zapytał czy planuje się uporządkowanie terenu 

wokół, jeśli tak to kiedy, oraz czy planowane jest ustawienie podobnych banerów na 

pozostałych wjazdach do miasta, 



4. poprosił o podjęcie działań wg właściwości w zakresie przeglądu oraz wymiany kratek 

burzowych w miejscowości Wróblin zlokalizowanych w większości wzdłuż drogi powiatowej. 

Wskazał, że są w bardzo złym stanie technicznym, 

5. wniósł o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego w miejscowości Wróblin na 

skrzyżowaniu przy cmentarzu, 

6. poprosiło o udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest tworzenie „Strategii Rozwoju Gminy 

Głogówek”, kto opracowuje strategię, czy Radni zostaną włączeni w procedurę 

opracowywania strategii, 

7. wskazał, że w BIPie Gminy Głogówek nie są zamieszczane Zarządzeni Burmistrza. Zapytała 

czy zostanie to uzupełnione,  

8. poruszył kwestię biletowania na tutejszym basenie. Podał, że po dokonaniu zakupu biletu  

i opuszczeniu kąpieliska nie ma możliwości ponownego wejścia na teren obiektu tego samego 

dnia na ten sam bilet. Uznał to za niesprawiedliwe. Zaproponował wprowadzenie wejściówek 

w postaci elastycznych opasek, które umożliwiałyby swobodne poruszanie się. Nawiązał do 

znajdującej się na terenie basenu „budki fast food”. Wskazał, że w związku z brakiem 

możliwości wyjścia  

z basenu z gwarancją ponownego wejścia dzieci musza korzystać z dostępnej gastronomii, 

która wpływa negatywnie na nawyki zdrowego żywienia. 

 

Radny Andrzej Wawer: 

1. poprosił o przedstawienie kryteriów wyłonienia organizatora „Uczty Głogóweckiej”,  

a w szczególności o wskazanie proponowanych przez firmy kwot, 

2. poinformował, że mieszkańcy ul. Szkolnej proszą o zamontowanie progów zwalniających. 

Podał, iż podjęta została inicjatywa zbierania podpisów pod petycją  

w tej sprawie.  

 

Radna Gabriela Nizińska poprosiła o udzielenie informacji w sprawie karty dużej rodziny.    

 

   

 


