X SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 7 lipca 2015 r.

Radny Andrzej Wawer w imieniu seniorów zapytał o możliwość bezpłatnego korzystania
z basenu po godzinach jego otwarcia, tylko dla osób starszych.
Radna Bogusława Poremba zwracając się do obecnego na Sali Posiedzeń Radnego
Powiatowego Tadeusza Wrony poprosiła o informacje w sprawie remontu drogi Dzierżysławice –
Racławice Śląskie.
Zwracając się do Burmistrza wniosła o interwencję w kwestii uszkodzonego lustra obok
sklepu „Żabka”.
Radny Mariusz Wdowikowski korzystając z obecności Radnego Powiatowego Tadeusza
Wrony:
1. zwrócił się o z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w kwestii remontu chodnika
w miejscowości Szonów, w związku ze zbliżającymi się dożynkami;
2. wniósł o ponowne wykoszenie poboczy na wjeździe do Szonowa.
Radna Róża Zgorzelska:
1. odnosząc się do „Informacji Burmistrza o pracy miedzy sesjami” wskazała na spotkanie
w sprawie „LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Postulowała o zorganizowanie spotkania
z zainteresowanymi osobami oraz przedstawicielami LGD;
2. zapytała, kto z terenu Gminy został laureatem podczas uroczystości wręczania nagród
sportowcom, w której uczestniczył Burmistrz;
3. wniosła o uporządkowanie miejscowego ronda.
Radna Gabriela Nizińska:
1. zapytała, kto jest właścicielem schodów pomiędzy ul. Szkolną, a ul. Skargi. Wskazała, że
brak jest tam zjazdu dla matek z wózkami, jak również dla osób niepełnosprawnych;
2. poprosiła o interwencję w sprawie złego stanu technicznego latanii na ul. Dworcowej,
3. zapytała, czy i w jakiej formie Urząd przyczyni się do wsparcia planowanego przyjęcia
rodziny uchodźców z Syrii.

Radny Piotr Bujak:
1. wniósł o uszczegółowienie spotkań przedstawionych w „Informacji o pracy Burmistrza
w okresie międzysesyjnym”, z dnia 29.05, 01.06,10.06, 16.06, 20.06, 30.06. oraz 01.07.

w zakresie następujących informacji – cel spotkania, osoba, z którą spotkanie nastąpiło oraz
efekty spotkania;
2. zapytał czy Burmistrz zna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia
23 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Wskazał, że w rozporządzeniu tym
Minister wprowadził regulację, mówiąca o tym, że miejsca w strefach płatnego parkowania
winny być dokładnie oznaczone. W przypadku, gdy brak jest właściwego oznaczenie tj.
wymalowanych białych linii, pobieranie opłat może stać się nielegalne. Radny wskazał, że na
terenie Rynku brak jest wymalowanych linii, wobec czego uznał, że Burmistrz nie stosuje się
do rozporządzenia. Zapytał, co Burmistrz zamierza zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że opłaty
parkingowe i mandaty zostały pobrane nielegalnie;
3. zapytał ile kilometrów dróg gminnych od 2010 r. zostało wybudowanych od nowa, ile
kilometrów dróg gminnych łącznie zostało wyremontowane. W jakich inwestycjach
powiatowych czy wojewódzkich z zakresu drogownictwa, w tym okresie partycypowała
gmina Głogówek. Ponadto poprosił o udzielenie informacji, z jakich funduszy zewnętrznych
korzystano w zakresie inwestycji drogowych, ile środków pozyskano, jako Gmina
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „schetynówek”;
4. podał, iż z doniesień medialnych wynika, że Burmistrz, jako osoba reprezentująca Gminę
Głogówek, wszedł w spór ze Starostwem Powiatowym w Prudniku odnośnie sprzedaży trzech
działek zlokalizowanych w miejscu niedokończonego szpitala w Głogówku. Zdaniem
Starosty, sprzedaż, co najmniej jednej działki naruszyła istniejący akt notarialny dla tego
terenu, czyli odbyła się w drodze przetargu bez zgody – wg starosty wymaganej aktem
notarialnym – Rady Powiatu. W związku z tymi informacjami zwrócił się do Burmistrza
o przedstawienie sytuacji z jego perspektywy. W przypadku gdyby ów akt został faktycznie
naruszony, a jedna działka sprzedana, poprosił o wskazanie sposobu na rozwiązanie tej
problematycznej sytuacji;
5. poprosił

o

przedstawienie

wszystkich

składowych

zadłużenia

Gminy

Głogówek

z uwzględnieniem wszystkich pożyczek i kredytów komercyjnych. Przy dokonywaniu
przedstawienia tych składowych postulował o uzupełnienie informacji o następujące dane:
skąd była brana pożyczka czy kredyt, na jaki okres czasu, na jaką kwotę, na jakich warunkach
i na jaki cel;
6. ponowił

interpelację

dotyczącą

rozregulowanych

znaków

wskazujących

kierunki

w miejscowości Wróblin. Poinformował, iż otrzymał pisemne zapewnienie o przywróceniu
znaków do ich właściwego położenia. Podał, że sprawa została zgłoszona już dwa miesiące
temu, jednak po dzień dzisiejszy nie uległa zmieniła. W imieniu mieszkańców Wróblina
podkreśliłem, że oczekuję w tej kwestii szybkiej reakcji;

7. wniósł o uzupełnienie brakujących informacji na nowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.
Radny Stanisław Stadnicki zapytał czy wpłynęła odpowiedz z Urzędu Marszałkowskiego, na
interpelację złożoną przez niego na Sesji poprzedniej, dotyczącą połączeń kolejowych.

