
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 maja 2015 r. 

 

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Zapytała, dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na pytania zadane na sesji poprzedniej.  

2. Zapytała, jak wygląda terminarz dożynek na najbliższe lata. Odniosła się do zaproszenia 

skierowanego do Burmistrza przez Radę Sołecką w Biedrzychowicach, w sprawie udziału  

w zebraniu wiejskim. Podała, że od wielu lat Burmistrz nie uczestniczy w żadnym spotkaniu  

z mieszkańcami tego sołectwa. Zapytała, dlaczego tak się dzieje.  

3. Poinformowała, iż Rada Sołecka zwróciła się do Burmistrza o zabezpieczenie terminu 

Dożynek Gminnych w 2017 r. dla Biedrzychowic. W odpowiedzi uzyskano informację, że na 

najbliższe 4 lata Dożynki zostały już rozplanowane. Zapytała, dlaczego Rada Miejska nie 

została o tym fakcie powiadomiona. Wskazała, że ostatnie Dożynki Gminne  

w Biedrzychowicach odbyły się w 1989 r.  

 

Radna Gizela Grzesik podniosła sprawę remontu wodociągu na ul. Młyńskiej. Podała, że  

w ostatnim czasie wielokrotnie albo wody nie było albo jej ciśnienie było bardzo słabe. Zapytała, 

kiedy ta sprawa zostanie sfinalizowana.  

 

Radny Piotr Bujak: 

1. Poprosił o uszczegółowienie następujących punktów zawartych w informacji o pracy 

Burmistrza między sesjami: 

 14.05.2015 r. – spotkanie z Członkami Zarządu i Rady Programowej oraz 

Przedstawicielami Gmin zgłaszających akces przystąpienia do LGD „Płaskowyż 

Dobrej Ziemi” w Kietrzu. Radny wskazał, że w krótkim opisie dotyczący tej kwestii, 

jest mowa o „ewentualnym poszerzeniem obszaru działania Lokalnej Grupy Działania 

o gminy: Głogówek, Prudnik i Lubrza”. W kontekście niedawno podjętej uchwały 

zapytał, co oznacza zwrot „ewentualne poszerzenie”. Stwierdził, że Radni są słabo 

informowani na temat działań podejmowanych przez Gminę.  

 14.05.2015 r. – spotkanie z dyrektor PCK Opole Danutą Pilipczuk. Zapytał, czego 

dotyczyło to spotkanie, jakie przyniosło skutki, oraz efekty. 

 21.05.2015 r. – spotkanie z przedstawicielami TAURONU, czego dotyczyło, jakie 

przyniosło skutki.  

2. W imieniu mieszkańców Sołectwa Wróblin zwrócił się o wykonanie ogrodzenia placu zabaw, 

znajdującego się przy świetlicy wiejskiej. Wskazał, że z uwagi na usytuowanie terenu, miejsce 

to jest bardzo niebezpieczne dla bawiących się tam dzieci. Wyjaśnił, że Sołectwo nie jest  

w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia z własnych środków.  



3. Zwrócił się o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Prudniku z prośbą o wykoszenie 

poboczy przy drodze powiatowej łączącej Wróblin i Stare Kotkowice, jak również 

wykarczowanie chwastów znajdujących się na odcinku tej drogi w Starych Kotkowicach.  

Ponadto Radny Bujak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza opublikowanej w gazecie mówiącej 

o tym, że „błędem jest stwierdzenie jakoby Statut miał fundamentalne znaczenie z punku widzenia 

rządzenia Gminą”. Wobec powyższego przywołał art. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który 

mówi, iż o ustroju gminy stanowi Statut. Zwracając się do Burmistrza zachęcił do zapoznania się  

z treścią w/w ustawy.  

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. Zwróciła się o ponowne postulowanie w Starostwie Powiatowym w Prudniku,  

o ujęcie w projekcie budżetu odwodnienia i odkopania rowów wzdłuż drogi powiatowej 

Racławice Śląskie – Dzierżysławice.  

2. Wniosła o wykoszenie działek na ul. Jana Pawła II. 

3. Postulowała o przeprowadzenie kontroli wszystkich hydrantów. 

 

Radny Andrzej Wawer odnosząc się do raportu NIK w sprawie kontroli w zakresie opieki na 

zwierzętami, poinformował o negatywnych jego wynikach. Wniósł o dokonanie przez Radnych 

kontroli, stanu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku w Kędzierzynie – 

Koźlu.  

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała czy Gmina Głogówek wystosowała wniosek dotyczący unijnych 

dotacji w ramach zadań związanych z ochroną środowiska, który do 11 maja należało złożyć  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.  

 

Radny Marek Pelka poinformował, że w dniu dzisiejszym Sołtys Rzepiec w rozmowie  

z pracownikiem Urzędu wskazał na potrzebę wyczyszczenia kratki ściekowej znajdującej się  

w drodze gminnej. W odpowiedzi, od pracownika usłyszał, że mieszkańcy winni wykonać tą pracę we 

własnym zakresie. Wniósł o wystawienie zlecenia na wyczyszczenie kratki.  

 

Radny Tomasz Nosol 

1. Poprał wniosek Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby dot. dokonania przeglądu 

hydrantów.  

2. Zapytał o termin przystąpienie do realizacji remontu drogi Wierzch – Mionów.  

 

Radna Róża Zgorzelska wniosła o rozważenie możliwości zorganizowania placu zabaw  

w miejscowości Biedrzychowice, przy przedszkolu.  

 



Radny Piotr Bujak wskazał, że w obecnej kadencji radca prawny uczestniczył w sesji zaledwie jeden 

raz. Wobec powyższego zapytał czy radca prawny jest tylko dla Burmistrza i dlaczego nie bierze 

udziału w sesji.  

 


