
VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

Radny Andrzej Wawer zwrócił się do Burmistrza o przekazanie ustnej informacji dot. 

restrukturyzacji i obecnego stanu byłego Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku, w takiej formie 

jak to miało miejsce podczas procedur komisyjnych.  

 

Radny Stanisław Stadnicki wniósł, aby Gmina Głogówek zwróciła się do Gminy Głubczyce  

z następującymi pytaniami: 

1. Czy w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko uwzględniono zdanie mieszkańców 

Gminy Głogówek, zwłaszcza sąsiednich miejscowości dla Klisina leżących na terenie Gminy 

Głogówek? 

2. Czy w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko uwzględniono fakt, że  

w pobliżu inwestycji znajdują się pomniki przyrody oraz fakt, że okolica, zwłaszcza tereny 

Racławic Śląskich związane z rzeką Osobłogą oraz historyczną linią kolejową Racławice 

Śląskie-Głubczyce docelowo mają stać się atrakcją turystyczną? 

3. Jak raport ocenia fakt, że wody opadowe z wzniesienia, na którym ulokowany ma być zakład 

lub / i okolicznych wzniesień spływają do koryta rzeki Osobłogi? 

4. Czy nie ma żadnego przepisu prawnego, który nakazywał poinformować władze  

i Urząd Gminy Głogówek jak i jakiekolwiek sołectwo w sąsiedztwie Klisina o tym, że od 

kilku lat w Klisinie planowana jest budowa zakładu mającego istotny wpływ na środowisko? 

5. Czy Radni Gminy Głubczyce będą zajmowali się tematem zakładu w Klisinie oraz protestami 

zgłaszanymi przez mieszkańców? 

Dodatkowo Radny Stadnicki złożył interpelację, aby Gmina Głogówek zwróciła się do samorządu 

głubczyckiego o udostępnienie raportu oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Poprosi, by 

kopię raportu przesłać także, jako załącznik do odpowiedzi na tę interpelację. 

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. Czy Gmina Głogówek posiada lokal zastępczy, na wypadek potrzeby ewakuacji rodziny bądź 

rodzin. 

2. Zgłosiła problem z monitoringiem na ul. Mickiewicza, zapytała kiedy będzie sprawny. 

3. Wskazała, że pomimo progów zwalniających na ul. Zamkowej, samochody poruszaj się tam  

z dużą prędkością. Zapytała o możliwość ustanowienia tam znaku ograniczenia prędkości do 

30 km/h.  



4. Zapytała, kiedy ruszy rewitalizacja miejskiego parku. Uznała, iż zasadnym było by 

zamieszczenie szerszej informacji na ten temat w lokalnej gazecie. 

5. Poprosiła o zamieszczenie w „Życiu Głogówka” informacji dotyczącej nieprzerwanie 

trwającej zbiórki elektro śmieci przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy  

w Głogówku. Dodała, że szkoła przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny w każdej ilości.  

6. Poruszyła sprawę ruch na terenie śródmieścia. Wskazała na potrzebę utworzenia przejścia dla 

pieszych w okolicy baru „Atria”. Przy okazji niniejszej interpelacji zwróciła uwagę, iż 

otrzymała odpowiedź na interpelację, której nie zgłaszała.  

 

Radny Piotr Bujak: 

1. Nawiązując do wcześniejszej swojej interpelacji związanych z spowodowaniem aktualizacji 

Statutu Gminy Głogówek, wskazał iż w miesiącu marcu miała zostać powołana komisja 

statutowa, której zadaniem miało być przeprowadzenie nowelizacji. Zapytał czy zostały 

podjęte jakieś działania w tym temacie, czy istnieje już może projekt Statutu. 

2. Zapytał jak aktualnie przedstawia się kwestia wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy. Wskazał, iż dotychczas 

zostały unieważnione dwa postępowania przetargowe z uwagi na zawyżone oferty. Stwierdził, 

że zakrawa to na swoiste niedoszacowanie ze strony Gminy. Podał, że 2013 r. mowa była  

o stawce 7 zł. od osoby, następnie 10 zł. od mieszkańca. Wobec powyższego zastanawiał się, 

czy stawka znów ulegnie podwyższeniu.  

3. Poprosił o przedstawienie informacji na temat planów, co do budynku byłego szpitala  

w Głogówku. Zapytał czy prawdą jest, iż ma on zostać sprzedany. Zapytał także  

o motywy sprzedaży oraz plan, jak również czy zostały dokonane w tej kwestii jakiekolwiek 

ustalenia ze Starostwem Powiatowy.  

4. Odnosząc się do interpelacji złożonej na poprzedniej sesji dot. gminnej gazety „Życie 

Głogówka” i otrzymanej w związku z tym odpowiedzi, zapytał czy Burmistrz, może wpłynąć 

na wydawcę pisma w sprawie uporządkowania kwestii VAT-u.  Wskazał, że pozwoliłoby to 

na spore oszczędności. Zapytał czy Burmistrz zamierza podjąć działania w tej sprawie. 

5. W imieniu mieszkańców sołectwa Wróblin zwrócił sie o podjęcie wg właściwości działań 

mających na celu udrożnienie kanalizacji burzowej, na odcinku znajdującym się na wysokości 

stawu w tej miejscowości. Stwierdził, że w chwili obecnej kanalizacja ta jest zanieczyszczona 

i powoduje uciążliwości w postaci uszkodzeń mienia oraz zanieczyszczeń.  

6. Wyraził swoje niezadowolenie ze stylu odpowiedzi na zgłaszane interpelacje. Poprosił, by 

były one bardziej treściwe, rzeczowe i precyzyjne.  

7. Odnosząc się do informacji Burmistrza o pracy między sesjami, wskazał, iż poszczególne 

spotkania powinny być uszczegółowione o cele i ewentualne efekty.  

 



Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba ponowiła swoje interpelacje dotyczące:  

1. Połatania dużej dziury na ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich, na wysokości wiaduktu 

kolejowego. Ponadto wskazała, że miejsce to jest bardzo słabo doświetlone, wobec czego 

konieczne jest ustawienie tam latarni. 

2. Zmiany godzin otwarcia „centrum kształcenia” w Racławicach Śląskich, wskazując godz. 

16.00, jako porę otwarcia placówki. Stwierdziła, iż obecnie świetlica jest otwarta od godz. 

12.00, co powoduje, iż młodzież gimnazjalna przesiaduje tam zamiast uczestniczyć w 

szkolnych zajęciach. 

 

Radny Marek Pelka zapytał czy Gmina posiada jakieś informacje w sprawie uruchomienia mostu na 

rzece Osobłodze w miejscowości Kierpień.  

 

Radny Andrzej Wawer zapytała o stan sprawy związanej z jego interpelacją w sprawie ułożenia 

progów zwalniających na ul. Niepodległości w Głogówku.  

 


