
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

Radny Piotr Bujak: 

1. Odnosząc się do informacji Burmistrza o pracy między sesjami, wniósł o uszczegółowienie 

poniektórych spotkań, a w szczególności: spotkania, które odbyły się 1.04. w Urzędzie 

Marszałkowskim oraz Wojewódzkim Zarządzie Dróg, następnie 07.04. spotkanie z Maciejem 

Jankowskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 14-17.04.2015 

wyjazd studyjny do Brukseli na zaproszenie Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty 

Jazłowieckiej, 20.04.2015 spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego 

Tomaszem Kostusiem, 23.04.2015 spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu, 28.04.2015 spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim  

w Opolu. Postulował o podanie informacji, z kim odbyło się spotkanie, jaki były cel spotkania 

oraz jakie efekty przyniosło.  

2. Zapytał o postęp prac nad strategią rozwoju Gminy Głogówek. Wskazał, że minęło już sporo 

czasu do momentu podjęcia uchwały w tej sprawie. Zapytał czy i kiedy planowane jest 

włączenie Radnych w proces projektowania. 

3. Wskazał, że od 2006 r. Gmina Głogówek skurczyła się o blisko tysiąc osób. Wobec czego 

zapytał, czy planowane jest podjecie jakichkolwiek kroków w kierunku przeciwdziałania bądź 

ograniczenia stopnia depopulacji. 

4. Poinformował, że niedawno zainstalowane drogowe znaki informacyjne wskazujące min. 

siedzibę sołtysa czy też drogę do świetlicy zostały niepoprawnie zamontowane. Wniósł  

o poprawienie tych instalacji.  

5. Zaapelował o pilny remont drogi polnej pomiędzy Młodziejowicami a Wróblinem, która jest w 

fatalny stanie.  

6. Zapytał jak przedstawia się kwestia rekultywacji wysypiska śmieci w Starych Kotkowicach, 

jakie są decyzje w tej sprawie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz jakie są 

plany wobec tego miejsca.  

 

Radny Andrzej Wawer przywołał ostatnie posiedzenie Komisji ds. Społecznych, gdzie jednym  

z gości była Dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Grażyna Klimko, która wskazała, że 

Gmina Głogówek nie uczestniczy w programach dotyczących robót publicznych. Zapytał, co jest 

powodem takiego stanu rzeczy.  

 

Radny Tomasz Nosol w imieniu mieszkańców Sołectwa Zawada, zwrócił się z prośbą 

o zabezpieczenie kamienia, celem utwardzenia podsypu pod kostkę, która zostanie ułożona przez 

mieszkańców w ramach czynu społecznego. 



 

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Odnosząc się tematu dzikich wysypisk śmieci oraz kar ponoszonych za niewykonanie 

rekultywacji, odniosła się do rozmowy telefonicznej Zastępcy Burmistrza  

z Sołtysem Biedrzychowic, podczas której Pani Wiceburmistrz „zagroziła złożeniem 

doniesienia do prokuratury”, w związku z dzikim wysypiskiem śmieci mieszczącym się na 

terenie działki gminnej w obrębie Biedrzychowic. Radna poinformowała, że zarówno Rada 

Sołecka jak i mieszkańcy wsi pilnują, by nie wywożono w to miejsce śmieci. Podała, że 

członkowie Rady Sołeckiej niejednokrotnie zwracali uwagę firmom brukarskim, 

wykonującym usługi na terenie wsi, które wszelkie produkty i materiały uboczne porzucały na 

tymże wysypisku. Wskazała, że przedstawiciele tych firm podają, iż upoważnia ich do tego 

zgoda Burmistrza.  

 Burmistrz poprosił o przedstawienie rzekomej zgody na piśmie. 

 Radna wyjaśniła, że takowej nigdy nie widziała pomimo tego, że prosiła o jej udostępnienie. 

W związku z powyższym zawnioskowała o zastanowienie się nad rozwiązaniem opisanego 

problemu. Zaproponowała np. utworzenie ogrodzenia wokół działki. 

2. Zapytała, czy prawdą jest, iż będzie wykopywany tranzyt wodociągowy pomiędzy 

Rozkochowem, a Biedrzychowicami.  

3. Zwracając się do Przewodniczącego RM, zaprosiła do zorganizowania jednej z Sesji  

w „Farskiej Stodole” w Biedrzychowicach.  

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. Zgłosiła niesprawny monitoring na ul. Mickiewicza. Ponadto poprosiła o wskazanie 

serwisanta monitoringu.  

2. Zapytała, czy droga na ul. Zamkowa jest jeszcze objęta gwarancją. Stwierdziła, że  

kostka, którą ulica została wybrukowana uległa znacznej degradacji. Wobec czego wykonawca 

powinien zostać zobowiązany do wykonania stosownych napraw.  

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba poprosiła o zwrócenie się do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o połatanie dziur znajdujących się na parkingu przy Kościele w Racławicach Śląskich.   

 

Radny Andrzej Wawer odnosząc się do interpelacji Radnej Gabrieli Nizińskiej dot. parkujących 

samochodów pod pocztą, wyjaśnił że dotarły do niego zupełnie inne głosy, mówiące o tym, że  

z uwagi na ustanowiony tam czasowy zakaz parkowania., klienci poczty, w szczególności osoby 

niepełnosprawne, mają możliwość podjechania bezpośrednio pod budynek instytucji.  

Radny Henryk Regimowicz zgłosił obszerne ubytki w nawierzchni ul. Kąpielowej – przy wjeździe  

z ul. Dworcowej.  



 

Radna Róża Zgorzelska poprosiła o wskazanie terminu ujęcia zmiany w uchwale budżetowej dot. 

wprowadzenia kwoty 8 tys. złotych na rzecz „Farskiej Stodoły”.   

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała o termin rozpoczęcia planowanych prac na ul. Jana  

Pawła II.  

Przewodniczący RM odpowiedział, że w dzisiejszym projekcie uchwały zmieniającej budżet są 

przewidziane środki na ten cel. Po jej uchwaleniu zostaną podjęte dalsze kroki, w kierunku realizacji 

założeń.  

 


