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PROJEKT PROTOKOŁU NR VII/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

Obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mieczysław Hołówko.  

Na 15 Radnych, podczas obrad obecnych 15.  

Lista obecności Radnych, gości zaproszonych do udziału w sesji oraz lista sołtysów 

stanowią odrębny załącznik do protokołu. 

Przewodniczący RM przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił 

proponowany Porządek obrad: 

1.  Sprawy regulaminowe 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie Quorum, 

c) uchwalenie porządku obrad,  

d) przyjęcie Protokołu z VI sesji RM. 

2.   Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Realizacja Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym z uwzględnieniem 

osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

4.   Sprawozdanie z funkcjonowania ZMK w Głogówku. 

5.   Zapytania Radnych - interpelacje. 

6.   Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r., 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Głogówek, 

c) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
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d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Głogówek, 

e)  w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2015 r. 

7.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnych zgłoszone na sesji bieżącej. 

8.  Wolne wnioski. Sprawy bieżące. 

9.  Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Powyższy Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejno Przewodniczący RM przywołał projekt protokołu z VI Sesji RM. Zapytał  

o uwagi, co do jego treści. Wobec braku zastrzeżeń, protokół został poddany pod głosowanie  

i przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informację o swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym, która została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 3.  

Informacja nt. „Realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem 

Mieszkaniowym z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów” została przyj ęta do 

wiadomości.  

 

Ad 4.  

Następnie Przewodniczący RM przywołał „Sprawozdanie z funkcjonowania Zakładu 

Mienia Komunalnego w Głogówku”. Odnosząc się do jego treści wskazał, że w 2014 r. ZMK 

przyniósł straty w wysokości 71,381,27 zł. Podał, że zakład uległ restrukturyzacji i w chwili 

obecnej jest już spółką. Poprosił o uwagi w kwestii niniejszego materiału.  

 Radna Róża Zgorzelska wskazała, że Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek  

o przedstawienie przez Burmistrza obecnego stanu zakładu.  

 Przewodniczących RM poinformował, iż członkowie Komisji Budżetu także wyrazili 

wolę spotkania z Radą Nadzorczą Spółki. Wskazał, że wniosek Komisji Rewizyjnej, o którym 

mowa otrzymał przed sesją, wobec czego nie możliwym było wprowadzenie owego punktu 

do Porządku obrad. Podał, że sprawie zostanie nadany właściwy tok. Poinformował, że  

23 marca spółka została zarejestrowana w KRS-ie.  
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 Radny Piotr Bujak poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji 

rewizyjnej wystosowane został dwa wnioski, a mianowicie: 

• o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji z udziałem przedstawicieli spółki 

oraz 

• o przedstawienie przez Burmistrza informacji o stanie przekształcenia ZMK.  

Radny oświadczył, że wskazanym jest by Burmistrza takowej informacji udzielił, gdyż Radni  

o przebiegu restrukturyzacji dowiadują się jedynie z prasy. Ponadto Burmistrz w niniejszej 

kwestii jest osobą jak najbardziej władną.  

 Przewodniczący RM wskazał, że na poszczególnych Komisjach Burmistrz 

przedstawiał informację odnośnie składu osobowego Zarządu Spółki.    

Przewodniczący Komisji Budżetu potwierdził powyższe. Dodał, że ponadto został 

wystosowany wniosek do Burmistrza o zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji 

przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółki.  

Radny Piotr Bujak zapytał, co wobec tego stanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący RM wskazał, że wniosek został przyjęty do realizacji.  

Radny Andrzej Wawer zaproponował, by zorganizować wspólne posiedzenie Komisji 

Budżetu z Komisją Rewizyjną, z udziałem przedstawicieli spółki.  

 Radny Piotr Bujak przypomniał, że Komisja Rewizyjna podczas ostatniego 

posiedzenia podjęła dwa wnioski.  

Przewodniczący RM wyjaśnił, że uzgodni z Burmistrzem termin i formę 

postulowanego spotkania. Jednocześnie poprosił o doprecyzowanie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o temat dyskusji.   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz w woli wyjaśnienia, 

zapoznał zgromadzonych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej nr 2 „o zwołanie nadzwyczajnego 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawiciela firmy Proton Plus, Prezesa oraz 

Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.” Wskazał, że zobowiązał się do ustalenia 

terminu spotkania po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Budżetu oraz Burmistrzem 

Głogówka.  

 Przewodniczący RM zapytał czy takowe konsultacje były już prowadzone.  

Radny Henryk Regimowicz odpowiedział, że nie.  

Radny Piotr Bujak przypomniał o wniosku nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

mówiącym o „przedstawieniu na najbliższej sesji przez Burmistrza informacji na temat stanu 

przekształcenia Zakładu Mienia Komunalnego w Zakładu Komunalnego Sp z o.o.” 

 



 4 

 Przewodniczący RM wskazał, że dzisiejszy Porządek obrad nie przewiduje takiego 

punktu, a do jego treści nie zgłoszono żadnych uwag.  Wobec czego zakończył powyższą 

dyskusję.  

 

Ad 5. 

Podczas niniejszej Sesji Radni złożyli następujące interpelacje: 

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. 
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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.  

 

Przewodniczący RM zwrócił się do Radnych o konkretyzowanie i precyzowanie swoich 

postulatów.  

 

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  
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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.  

  

Dalszych interpelacji nie zgłoszono. 
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Ad 6.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku obrad: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok, 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Głogówek, 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Głogówek, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się; 

 

e) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2015 r. 

Przed przystąpieniem do głosowania nad niniejszym projektem Radna Róża Zgorzelska 

zgłosiła zastrzeżenia, co do paragrafu 4, pkt 3, rozdziału 3 „Programu” i poprosiła  

o szczegółowe dane. W związku, z czym na Salę posiedzeń został poproszony pracownik 

merytoryczny, który udzielił żądanych informacji. 

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania.  

Wynik głosowania: 
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15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

Ad 7.  

Przewodniczący RM oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który odpowiedział na 

następujące interpelacje Radnych złożone na sesji bieżącej: 

  

Radnego Stanisława Stadnickiego – zapytał o możliwość przesłania sporządzonych 

interpelacji celem dalszego ich przekazania do załatwienia wg właściwości.  

 

Radnego Andrzeja Wawra – poinformował, że 29 grudnia 2014 r. została podjęta uchwała  

o likwidacji ZMK, celem przekształcenia zakładu. Po czym została wyłoniona Rada 

Nadzorcza w osobach: 

1. Mariola Krajewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, pracownik banku BZWBK 

Grupa Santander; 

2. Aleksandra Gaj – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, mecenas; 

3. Jarosław Myśliwiec – były dyrektor wysypiska śmieci w Kędzierzynie – Koźlu.  

Niniejsza Rada na stanowisko Prezesa Spółki powołała Panią Anetę Samotus, która 

dotychczas była zatrudniona w tutejszym Urzędzie na stanowisku kierownika ref. NLROŚ.  

Dnia 23 marca br. wraz ze wpisem do KRS-u Zakład Komunalny stał się pełnoprawną  

Spółką z o.o.  

 

Radnej Gabrieli Nizińskiej : 

1. oświadczył, że w przypadku pojedynczych zdarzeń losowych, poszkodowani 

mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc Gminy i dotychczas takową otrzymywali. 

Nie zdarzyło się by poszkodowana osoba została bez dachu nad głową. Jeśli natomiast 

miałoby dojść do sytuacji kryzysowych zakrojonych na szerszą skalę, uruchomione 

winny być procedury zgodne z Planem Obrony Cywilnej, 

2. poinformował, że kwestia monitoringu na ul. Mickiewicza została już zgłoszona przez 

mieszkańców i niezbędne naprawy zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie, 

3. podał, że zostanie zbadana zasadność ustawienia znaku ograniczającego prędkość na 

ul. Zamkowej. Stwierdził, że wykostkowana granitem ulica i tak już spowalnia ruch, 

więc jeśli ktoś już teraz nie dostosowuje prędkości do wymogów, nie będzie zwracał 

uwagi na dodatkowy znak, 
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4. poinformował, ze została wyłoniona firma, która ma się zająć rewitalizacja parku 

miejskiego. Planowana jest wymiana krawężników w górnej części parku oraz 

wysypania alejek tłuczeniem. Prace mają zostać rozpoczęte już w kwietniu, 

5. poprosił, by Radna w sprawie zamieszczenia informacji odnoście zbiórki przez SOSW 

elektro śmieci zwróciła się do redaktora „ŻG”, 

6. wyjaśnił, iż nie możliwe jest stworzenie przejścia dla pieszych na wysokości 

wskazanego baru, gdyż konieczne byłoby zlikwidowanie jednego z miejsc 

parkingowych, tak by poprowadzić pasy przez drogę z chodnika na „chodnik”. 

Możliwe natomiast jest wykonanie przejścia w okolicy schodów prowadzących od  

ul. Skargi do ul. Staszica.    

 

Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby: 

1. wskazał, że nie widzi przeszkód by dokonać zmiany czasu pracy świetlicy, 

2. sprawa połatania dziury zostanie zlecona Zakładowi Komunalnemu. 

 

Radnego Andrzeja Wawra – zostało przygotowane i przekazane do realizacji zlecenie na 

wykonanie progów zwalniających na ul. Niepodległości w Głogówku.  

 

Radnego Marka Pelki – zaproponował, że zorganizuje spotkanie z udziałem  przedstawicieli 

Starostwa Powiatowego celem uzyskania informacji w kwestii min. remontu mostu.  

Radny Pelka przystał na powyższe.  

 

Burmistrz poinformowała, że odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona  

w formie pisemnej.  

 

Ad 8.  

 Wolne wnioski. Sprawy różne.  

Radny Piotr Bujak wniósł, by Radni wraz z materiałami otrzymywali odpowiedzi na 

wszystkie interpelacje złożone na poprzedniej sesji.  Ponadto postulował, o zamieszczenie 

rejestru wszelkich interpelacji na BIPie.  

Przewodniczący RM podał, że w Biurze Rady prowadzony jest rejestr wniosków  

i interpelacji, z których co pół roku sporządzane jest sprawozdanie.  
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Radna Gabriela Nizińska wyraziła ubolewanie nad brakiem szczegółowych relacji  

z przebiegu sesji na łamach „Życia Głogówka”. 

 

Radny Andrzej Wawer stwierdził, że osobiście informuje swoich wyborców  

o sposobie załatwienia sprawy, wobec czego nie widzi potrzeby publikowania protokołu  

sesji w gazecie.  

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba w imieniu mieszkanki Racławic Śląskich, 

matki trójki nieletnich dzieci, złożyła serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie 

w związku z nagłą śmiercią męża.  

  

Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski zwracając się do Przewodniczącego RM 

zapytał, kiedy mieszkańcy doczekają się uchwały intencyjnej w sprawie budowy obwodnicy 

Mochowa i Głogówka. Zwrócił uwagę, że to jedyne miejscowości wzdłuż drogi krajowej  

nr 40, która nie ma jeszcze obwodnicy. 

Następnie zwracając się do Burmistrza zapytał o możliwość wpłynięcia na 

mieszkańców budynku komunalnego w Mochowie, w kwestii uporządkowania obejścia 

posesji. 

Poruszył także sprawę kładki na rzece Osobłodze na wysokości dawnej roszarni. 

Wskazał na potrzebę pilnej naprawy.  

 

Przewodniczący RM odnosząc się do sprawy obwodnicy Głogówka poinformował, iż 

temat ten był szeroko dyskutowany podczas minionej kadencji. Zorganizowane zostało 

spotkanie z przedstawicielem GDDKiA, który poinformował zgromadzonych, że do 2020 

roku nie przewiduje się podejmowania działań w kierunku budowy obwodnicy Głogówka. 

Jakkolwiek sprawa może być poddana dalszej analizie i dyskusji.  

Co do kwestii budynku w Mochowie, Przewodniczący RM wskazał, iż jego zarządcą 

jest obecnie Spółka. Burmistrz uzupełniając powyższe poinformował, że sprawy należy 

kierować do załatwienia wg kompetencji, tak więc z powyższym problemem należy zwrócić 

się do Zarządu Spółki.  

 

Radny Piotr Bujak w woli przypomnienia poinformował, że Komitet Budowy 

obwodnicy nadal istnieje. Został poddany reorganizacji, nastąpiły zmiany personalne  
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w Zarządzie Stowarzyszenia, a w niedługim czasie jego działanie zostanie zakrojone na 

szerszą skalę. Zaprosił wszystkich do wspólnego lobbowania na rzecz budowy obwodnicy. 

 

Radna Gizela Grzesik odnosząc się do obietnic przedwyborczych Burmistrza, 

przypomniała sprawę budowy ronda w Mochowie.  

Odnosząc się do powyższego Burmistrz wyjaśnił, iż powiedziane było, „że jeżeli 

cokolwiek bedzie możliwe, w pierwszej kolejności, to realizacja ronda”. Jednakże Burmistrz 

nie jest władnym w tej sprawie, a leży to w gestii Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

Radny Piotr Samson poinformował, że obecnie trwa akcja liczenia samochodów 

poruszających się na naszym terenie i należałoby poczekać na jej efekty. 

 

 Przewodniczący RM poinformował Radnych o konieczności składania oświadczeń 

majątkowych.  

 

Dalszych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 9. 

W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław 

Hołówko zakończył posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku 

 
Mieczysław Hołówko 

 
Protokolant: 
Małgorzata Wolf 
 
 


