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PROJEKT PROTOKÓŁU NR VIII/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

Obrady VIII 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. Przed przystąpieniem do 

uchwalenia Porządku obrad zgłoszone zostały następujące wnioski: 

• Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel zgłosiła wniosek o wprowadzenie do Porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 

remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie niniejszy wniosek, który został przyjęty 

jednogłośnie; 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek komisji podjęty podczas 

posiedzenia w dniu 28.04.2015 r. w sprawie zdjęcia z Porządku obrad projektów 

uchwał z pkt „e” oraz „f” tj. projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy 

Głogówek z Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, oraz projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 

Głogówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej 

Ziemi. 

Uzupełniając powyższy wniosek Radny Piotr Bujak wskazał, iż pierwotnie wymienione 

uchwały zostały dostarczone Radnym bez uzasadnienia. Podał, że uzasadnienie w formie 

elektronicznej zostało przekazane Radnym w godzinach popołudniowych, w przed dzień 

sesji. Zapytał czy stan ten jest zgodny z prawem i czy może ewentualnie zaważyć na 

unieważnieniu uchwał przez Nadzór Wojewody.  

Przewodniczący RM odnosząc się do powyższego stwierdził, że większości z Radnych 

uzasadnienie zostało przekazane w formie ustnej podczas procedur komisyjnych.  Następnie 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej: 
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1. w sprawie zdjęcia z Porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia 

Gminy Głogówek z Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla Zrównoważonego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

wynik głosowania: 7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

2. w sprawie zdjęcia z Porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Głogówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej 

Ziemi”, 

wynik głosowania: 7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

Wobec powyższego Porządek obrad VIII Sesji RM w Głogówku w pkt 7 lit. „e”  i „f” nie 

uległ zmianie.  

Przewodniczący RM  odczytał częściowo znowelizowany Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

 a) otwarcie sesji, 

 b) stwierdzenie Quorum, 

 c) uchwalenie porządku obrad,  

 d) przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej, 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Głogówek. 

6. Zapytania Radnych - interpelacje. 

7. Podjęcie uchwał: 

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

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-

2018, 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

wykonie dokumentacji technicznej zabudowy rowu w miejscowości Szonów,   

e) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek z Fundacji Euro-Country Partnerstwo dla 

Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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f) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka, 

h) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

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

9. Wolne wnioski. Sprawy bieżące. 

10. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Przedstawiony Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejno Przewodniczący RM przywołał projekt protokołu z VII 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.  

Przewodniczący RM przystępując do realizacji kolejnego punktu poinformował, że 

niniejszy temat był szeroko omawiany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu wraz 

z Komisją ds. Społecznych. Radni gościli wówczas Komendanta Komisariatu Policji  

w Głogówku Pana Mariusza Bednarskiego oraz Zastępcę Komendanta PSP Komendy 

Powiatowej w Prudniku Pana Tomasza Protasia. Następnie Przewodniczący RM oddał głos 

Komendantowi Powiatowemu Policji w Prudniku Panu Andrzejowi Kłakowiczowi.  

Komendant Andrzej Kłakowicz na wstępie swojej wypowiedzi podziękował za 

zaproszenie na sesję. Poinformował, że dokonał oceny pracy Komisariatu Policji w Głogówku 

na przestrzenia 2014 r. i stwierdził, że zarówno funkcjonariuszom jak i Komendantowi 

Bednarskiemu należy złożyć wyrazy uznania. Tendencje występowania czynów zabronionych 

na terenie Gminy Głogówek są malejące, a policjanci zadbali o dobre wyniki w wykrywaniu 

przestępstw. Komendant Kłakowicz złożył na ręce Radnych oraz Burmistrza serdeczne 

podziękowania za przyznane środki na dodatkowe patrole na terenie Gminy Głogówka. 

Podziękował także za dobrą współpracę, jednocześnie prosząc o dalszy jej bieg.  
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Następnie głos zabrał Radny Andrzej Żebrowski. Wystąpił w imieniu tutejszych 

rolników, (wielu spośród nich obecnych na Sali posiedzeń). Podał, iż są oni nagminnie  

i uporczywie kontrolowani przez funkcjonariuszy drogówki. Przytoczył różne tego przykłady. 

Stwierdził, że policjanci uwzięli się na rolników do tego stopnia, iż przesadnie dokonują 

kontroli, bądź zatrzymują w niewłaściwy i stwarzający zagrożenie, dla innych użytkowników 

ruchu, sposób. Wskazał, że ich głównym celem jest, nie zapewnienie bezpieczeństwa, ale 

„zebranie haraczu”. Przytoczył przykład bulwersującego zachowania się funkcjonariusza 

wobec zatrzymanego rolnika w podeszłym wieku, transportującego obornik.  Puentując 

stwierdził, że działania powiatowej drogówki są oburzające i niedopuszczalne.  

 Radna Gabriela Nizińska wskazała, że na pl. Wolności pod pocztą, bezustannie 

chodnik zastawiają parkujące tam samochody, które utrudniają mieszkańcom przejazd  

i parkowanie.  Stwierdziła, że powinien powstać tam szlaban, który umożliwiałby wjazd 

jedynie mieszkańcom. Zapytała w czyjej gestii leży ta kwestia.  

 Radny Piotr Bujak stwierdził, że przygotowana przez Komendanta Bednarskiego 

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu 

Policji w Głogówku jest obszerna i szczegółowa, jednak brakuje w niej informacji o sposobie 

rozdysponowania dotacji przekazanej przez Gminę. A w szczególności, jakie skutki ona 

przyniosła, ile mandatów zostało nałożonych w okresie dodatkowych patroli, gdzie te patrole 

się odbywały i w jakich terminach. Poprosił także o wyjaśnienie, czy prawdą jest, iż duża 

część przekazanej kwoty dofinansowania przeznaczana jest na dodatkowe patrole w ramach 

„Dni Gminy”.  Zapytał czy nie mam możliwości zgłoszenia większego zapotrzebowania do 

Komendy Wojewódzkiej Policji o stosowne wsparcie, natomiast przekazane środki 

przeznaczyć rzeczywiście na dodatkowe patrole. Ponadto stwierdziła, że informacja powinna 

być uzupełniona o mapę i zegar wskazujący gdzie i w jakich godzinach dochodzi najczęściej 

do czynów zabronionych.  

 Radny Andrzej Żebrowski uznał, że jeśli obecna sytuacja nie ulegnie zmianie, rolnicy 

rozpoczną oficjalne protesty, a sprawa zostanie nagłośniona.  

 Radna Gizela Grzesik poinformowała, że w miejscowości Mochów powstaje przejście 

dla pieszych w bardzo niebezpiecznym miejscu.  

 Radny Marek Pelka w obliczu licznie zgromadzonych na Sali posiedzeń mieszkańców, 

uznał, że temat, budzącego zastrzeżenia, sposobu dokonywania zatrzymań i kontroli rolników 

jest bardzo drażliwy i uciążliwy.  Wskazał, że rolnicy są karani za wszystko. W jego opinii, 

brak jest zasadności notorycznego nakładania mandatów na rolników, za brak np. 

dokumentów, gdzie prace wykonywane są w polu, kurzu i brudzie. Ponadto rolnicy posiadają 
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więcej niż jeden pojazd w związku, z czym nie zawsze pamięta się o przekładaniu 

dokumentów, jak również mogą łatwo ulec zagubieniu lub uszkodzeniu podczas prac w polu. 

Radny stwierdził, że sam był uczestnikiem takiej kontroli i miał wrażenie, że funkcjonariusz 

za wszelką cenę „musi coś znaleźć”. Dodał, że w sąsiednich powiatach nie dochodzi do takich 

sytuacji. W związku z powyższym, zwracając się do Komendanta Kłakowicza poprosił  

o zachowanie umiar i rozsądku.  

 Kolejno Głos zabrała Pani Irena Dembczak Sołtys Wielkich Oraczy. Zgłosiła, że 

skrzyżowanie ul. Piastowskie z ul. Młyńską jest notorycznie zastawiane przez samochody, co 

stwarza znaczne zagrożenie.  

 Radny Andrzej Wawer wyraził swoje oburzenie wobec sytuacji, kiedy to na rolników 

nakładane są mandaty za brak oplandekowania przyczep, podczas gdy samochody ciężarowe 

przewożą słomę bez jakichkolwiek zabezpieczeń.  

 Podsumowując powyższe Przewodniczący RM stwierdził, iż niejednokrotnie 

funkcjonariusze miast wystawiania mandatów, winni udzielić upomnienia.  

 

 Komendant Andrzej Kłakowicz odniósł się do powyższego. Poinformował, iż na 

pytania dotyczące miasta Głogówka odpowie Komendant Bednarski. Stwierdził, że jest 

przejęty ilością negatywnych słów pod adresem funkcjonariusz ruchu drogowego. Podał, że 

nigdy nie będzie wyliczenia ile mandatów dostał ciągnik rolniczy, gdyż takie statystyki nie są 

prowadzone. Druki pobierane są z Urzędu Wojewódzkiego i tam też trafiają pieniądze za 

wystawione mandaty. Komendy Powiatowe nie mają wiedzy o ich wysokości i ściągalności. 

 Komendant Kłakowicz poinformował, że na Polskich drogach ginie najwięcej lub 

prawie najwięcej ludzi w Europie. Wobec czego powołanych jest szereg instytucji, które mają 

złożyć się na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazał, że w Gminie Prudnik  

w tym roku, już odnotowano więcej wypadków śmiertelnych niż w zeszłym. Między innymi 

jednym z elementów programu jest policja, a w policji funkcjonariusze ruchu drogowego.  

 Podkreślił, że nie może być sytuacji, przytoczonej przez jednego z Radnych, w której 

to policjant zachowuje się nie godnie lub w sposób opryskliwy. Podał, że jeśli już dojdzie do 

takich zachowań należy złożyć skargę.  

 Jeden z rolników uczestniczących w posiedzeniu opisał sytuację, w której 

funkcjonariusz zastraszał zatrzymanego.  

 Komendant Kłakowicz zauważył, że nikt z obecnych nie wskazał jakoby policjant 

nałożył mandat nie zgodnie z prawem.  Jeśli obywatel czuje się niewinny, ma prawo odmówić 

przyjęcia mandatu. Następnie Komendant odniósł się do poszczególnych kwestii 
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przedstawionych przez zgromadzonych. Ponadto poinformował, że przeprowadzi odprawę  

z podwładnymi w celu przekazania zgłoszonych uwag. Poprosił o bieżące zgłaszanie 

wszelkich nieprawidłowości bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku.  

 Podał także, iż z uwagi na drogę krajową oraz drogi wojewódzkie usytuowane na 

terenie Gminy Głogówek, rośnie natężenie ruchu, a tym samym zagrożenie. Wobec czego 

kontrole drogowe występują często, a mają na celu przede wszystkim poprawę 

bezpieczeństwa.  

 Kończąc swoje wystąpienie Komendant Kłakowicz poinformował, iż po każdym 

przekazaniu środków ponad normatywnych, robiona jest analiza oraz sprawozdanie, które 

przekazywane jest do Urzędu Miejskiego w Głogówku.   

 

 Przewodniczący RM zaproponował, by Przewodniczący Komisji Rolnej 

zorganizował, pod koniec roku spotkanie z rolnikami oraz funkcjonariuszami. Następnie 

podziękował gościom za udział w sesji, po czym zarządził 15 min. przerwy. 

  

Po wznowieniu obrad Przewodniczący RM przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

Porządku obrad.  

 

Ad 4.  

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostało przyjęte do wiadomości.  

 

Ad 5. 

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Głogówek została przyjęta 

do wiadomości.  

 

Ad 6.  

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 
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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 
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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.  
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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.  

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie następujące uchwały: 

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

Radny Piotr Bujak przedstawił swoje wątpliwości, w kwestii omawianego punktu: 

•••• dociekał zasadności zakupu przenośnego boiska sportowego, zapytał skąd 

pochodzi inicjatywa zakupu tego obiektu, czy zbadane zostało, z jakim 

natężeniem i intensywnością boisko to będzie wykorzystywane, 

•••• w sprawie pożyczki oraz rekultywacji terenu po dzikim wysypisku śmieci  

w Racławicach Śląskich – wskazał, że na jedną ze złożonych interpelacji w tej 

kwestii, otrzymał odpowiedź pisemną, która stanowi, iż w tym miejscu w 2014 

roku zostały przeprowadzone prace porządkowe. Natomiast dzisiaj okazuje się, 

że wykonane prace nie były ostatecznymi. Wobec powyższego zapytał czy 

zostały one przeprowadzone nieprawidłowo, kto za to odpowiada i skąd 

zmiana w budżecie na tak dużą kwotę. Czy jest to może spowodowane 

odgórną decyzją. 

Burmistrz odnosząc się do powyższego poinformował, że planowany jest zakup 

boiska o wymiarach około 10 na 15 metrów, które usytuowane bedzie przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Głogówku do użytku dla dzieci w wieku 6 i 7 lat. Jest to 

powierzchnia w kształcie boiska hokejowego. Będzie to jeden z trzech takich obiektów na 

terenie województwa opolskiego. Ponadto będzie istniała możliwość wypożyczenia 

boiska, za kwotę 4 tys. złotych za dobę.  
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Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że zakupione zostanie kolejne boisko,  

a w Biedrzychowicach nie ma zwykłego placu zabaw.  

 

Następnie Burmistrz odniósł się do interpelacji Radnego Bujaka dotyczącej dzikiego 

wysypiska śmieci w Racławicach Śląskich. Poinformował, że na terenie tym zostały 

przeprowadzone prace porządkowe. Jednak po skardze mieszkańca Racławic Śląskich 

wystosowanej do Ministra Ochrony Środowiska, polecono, by Gmina dokonała 

odwiertów na głębokość 12 metrów. Na tej podstawie ustalono, że na przestrzeni ostatnich 

pięćdziesięciu lat w glebie nagromadziły się substancje, które tam nie powinny się 

znajdować. Wobec czego została wydana decyzja o przeprowadzeniu pełnej rekultywacji 

terenu. Tak wiec, konieczne było zabezpieczenie środków, celem jak najszybszego 

rozpoczęcia procesu rekultywacji.  

 

 Radny Marak Pelka zapytała, jaka jest różnica pomiędzy ostatecznym projektem, 

który otrzymali Radni, a wersją wcześniejszą. 

 Burmistrz odpowiedział, że różni się on kwotą 15 tys. złotych, w związku z wyceną 

otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch zadań dot. przebudowy 

chodnika na ul. Głubczyckiej i w Szonowie. Okazało się, że na ul. Głubczyckiej zabraknie 

15 tys. po stronie Gminy. Wobec czego została podjęta decyzja o dołożeniu tej kwoty, tak 

by uniknąć sytuacji, w której na odcinku 50 czy 100 metrów inwestycja nie będzie 

doprowadzona do końca.  

 Radny Pelka zapytał ile w sumie pieniędzy jest obecnie zabezpieczonych na poczet  

ul. Głubczyckie.  

 Burmistrz odpowiedział, że 65 tys. złotych. Jest to jednak tzw. wycena kosztorysowa, 

wszystko rozstrzygnie przetarg, a w większości przetargów ceny spadają.  

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodniczący RM przystąpił do procedury 

głosowania: 

Wynik głosowania: 

11 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata  

2015-2018. 

Wynik głosowania: 

11 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymała się; 
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c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

wykonie dokumentacji technicznej zabudowy rowu w miejscowości Szonów.  

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek z Fundacji Euro-Country 

Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Radny Piotr Bujak stwierdził, że zadziwiający jest fakt, iż wyczerpujące materiały w tej 

kwestii zostały przekazane przez Radę Gminy Lubrza, a nie przez organ sporządzający 

projekty. Wskazał, że dzięki Fundacji Euro-Country, Stowarzyszeniom czy też parafiom  

z terenu Gminy Głogówek udało się pozyskać kwotę 505 tys. złotych. Zastanawiał się, 

dlaczego rezygnować z czegoś, co sprawdzało się przez lata. Dociekał, jakie jest uzasadnienie 

przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania, jaką jest „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, jaką 

pozytywną zmianę ma to przynieść. Dlaczego uzasadnienie do projektu uchwały zostało 

przekazane na „ostatnią chwilę”, w dodatku bez przekonującego merytorycznego 

umotywowania.  

Radny Andrzej Wawer oświadczył, że na minione posiedzenie Komisji ds. Społecznych 

został poproszony pracownik merytoryczny w tej kwestii, który szczegółowo wyjaśnił 

wszelkie wątpliwości.  

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 

8 za/ 4 przeciw/ 3 wstrzymały się; 

 

f) w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 

Wynik głosowania: 

8 za/ 4 przeciw/ 3 wstrzymały się; 

 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka. 
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował, iż powyższa 

skarga została rozpatrzona podczas posiedzenia Komisji w dniu 28 kwietnia 2015 r. jako 

bezzasadna. Wyjaśnił, iż ze zgromadzonych w tej sprawie materiałów wynika, że kwota  

w wysokości 8 tys. złotych zostanie wprowadzona do budżetu Gminy w roku bieżącym,  

z przeznaczeniem na cal wskazany przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Biedrzychowice. 

Jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada.  

Radna Róża Zgorzelska zaapelowała do Rady o dopilnowanie, by przynajmniej cześć tych 

pieniędzy faktycznie została przekazana na rzecz Stowarzyszenia, tak by była możliwość 

doprowadzenia do końca rozpoczętych prac.  

Radny Piotr Bujak w woli uzupełnienia wypowiedzi Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej dodał, iż skarga została uznana za bezzasadną nie jednogłośnie. A przedstawiona 

motywacja nie został rozstrzygnięta podczas posiedzenia.   

Wynik głosowania: 

 8 za/ 7 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

Wobec powyższego skarga nr 3/2015 na działalność Burmistrza Głogówka została 

uznana za niezasadną. 

 

h) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Radny Marek Pelka zwrócił uwagę na zapis w omawianej uchwale dot. Parafii 

Golczowice.  Stwierdził, że podczas procedur komisyjnych powiedziane było, że wszystkie 

parafie współfinansują inwestycję w układnie 50/50. Zapytał, dlaczego w tym przypadku jest 

inaczej.  

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Parafia jest w trakcie zbiórki środków.  

Radna Gabriela Nizińska wobec powyższego stwierdziła, że świadczy to braku 

konsekwencji. Z jednej strony jest zgoda na brak kompletnej sumy wkładu własnego,  

a drugiej jej brak na uzupełnienie dokumentacji.  

Burmistrz poinformował, że Parafia Golczowice jest w trakcie remontu organów. Jest to 

jej pierwszy wniosek o dofinansowanie, od momentu powstania tego programu. A jedyne 

zabytkowe obiekty sakralne, jakie posiada, to organy i kaplica. 

Radny Pelka stwierdził, że absolutnie jest zwolennikiem przekazywania tych dotacji na 

obiekty sakralne. Wywnioskował, że pomimo nie posiadania przez Parafię Golczowice na 

chwilę obecną pełnej sumy wkładu własnego, dofinansowanie zostało przyznane.  
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Zastępca Burmistrza wskazał, iż w uchwale dot. rotowania zabytków z 2008 roku jest 

zapis mówiący o tym, iż „można, w uzasadnionych przypadkach, przyznać większą kwotę”. 

Jakkolwiek wkład własny jest wymagany.  

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, jaka część ogólnej kwoty zabezpieczonej na powyższe 

zadanie składa się z wpływów z parkomatów, a jaką dokłada Gmina. Zapytała także, kiedy 

zostały zmienione ustalone zasady, które przewidywały dotację w wysokości 10 tys. złotoch 

dla każdej parafii.    

Burmistrz odpowiedział, że ogólna pula dotacji stanowi jedną kwotę przekazywaną przez 

Gminę, na remont obiektów sakralnych. Wyjaśnił, że inwestycje przedstawione  

w poszczególnych wnioskach, jak np. remont organów, nie mogą być prowadzone na 

przestrzeni lat. Wobec czego przekazanie większej kwoty dotacji w takim przypadku jest 

całkowicie uzasadnione. Ostatecznie o przekazaniu dotacji decyduje Rada poprzez podjecie 

uchwały.  

 

Radna Gabriela Nizińska w kontekście Parafii Golczowice stwierdziła, że są parafie 

uprzywilejowane i parafie traktowane „po macoszemu”. Uznała, że wszyscy powinni być 

traktowani równo.  

 

Przewodniczący RM zakończył dyskusję i przystąpił do procedury głosowania. 

Wynik głosowania: 

 15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 8.  

Przewodniczący RM oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który odpowiedział na 

następujące interpelacje Radnych złożone na sesji bieżącej: 

  

Radnego Henryka Regimowicza – poinformował, że ubytki w drodze na  

ul. Kąpielowej zostaną uzupełnione jeszcze w miesiącu maju, przed otwarciem basenu; 

 

 Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremba – sprawa połatania dziur na parkingu 

przy kościele zostanie zgłoszona do ZDW; 
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Radnej Gabrieli Nizińskiej: 

1. w kwestii ul. Jana Pawła II, w związku z przegłosowaniem zmian w uchwale 

budżetowej, zostało przyjęte zadanie dotyczące ułożenia krawężników oraz wysypania 

drogi tłuczniem, 

2. niezbędne poprawki w ramach gwarancji na ul. Zamkowej zostaną przeprowadzone 

przez wykonawcę tj. firmę LEVEL; 

 

Radnego Tomasza Nosola – w sprawie kamienia pod nasyp do miejscowości Zawada. 

Poinformował, że o tej sprawie informował go także Sołtys Sołectwa Zwada. Uzgodnione 

zostało, że wskaże on, w jakiej ilości kamień jest potrzebny, po czym zostanie dostarczony; 

  

 Burmistrz odniósł się do sprawy poruszonej przez Radną Nizińską oraz Radnego 

Wawra, dot. drogi dojazdowej do poczty na pl. Wolności. Stwierdził, że nie ma możliwości 

ustawienia tam barierki. Ze strony Gminy wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Kwestia 

egzekwowania prawa leży już po stronie policji.  

  

 Radnego Andrzeja Wawra – do sprawy zatrudniania osób w ramach robót 

publicznych podchodzi się bardzo ostrożnie, z uwagi na konieczność sprawowania stałego 

nadzoru nad pracownikami, oraz często miernej jakości wykonywanych prac. Nie znaczy to, 

że takowi pracownicy nie będą w ogóle zatrudnieni, jednakże z pewnością nie w takiej ilości 

jak to miało miejsce w zeszłym roku. 

 

 Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną udzielone  

w formie pisemnej.  

  

 Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel odniosła się do pytań Radnej Róży Zgorzelskiej. 

Wyjaśniła, że pracownicy tutejszego referatu ochrony środowiska dokonywali oględzin tzw. 

dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Głogówek, min. w Biedrzychowicach. Wykonali 

dokumentację zdjęciową.  Cztery lata temu to wysypisko było niwelowane. Od tej pory 

znacznie przybyło tam różnych odpadów, co przedstawiają wykonane fotografie. Po 

dokonaniu oględzin, pracownicy zwrócili się do Sołtysa, czy wiadome jest, kto w ostatnim 

czasie wywoził tam śmieci. Z relacji pracowników wynikało, że Sołtys wie, kto wywozi 

odpady, ale nie podał nazwisk. Powiedział też, iż na ten proceder jest zgoda Burmistrza oraz 

Pani Wiceburmistrz.  
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 Zastępca Burmistrza podkreśliła, że takowa zgoda nigdy nie była wydawana. Wobec 

czego pozwoliła sobie wykonać telefon do Sołtysa w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

Szczególnie w kwestii rzekomej zgody. Sołtys podał nazwiska osób dokonujących nielegalnej 

deponacji, wobec których wszczęto postępowanie. Można też domniemywać, iż na wysypisku 

tym znajdują się części rozebranego muru, stanowiącego ogrodzenie cmentarza  

w Biedrzychowicach oraz pomniki.  

 Radna Róża Zgorzelska wskazała, że remont muru przy kościele wykonywała firma 

brukarska z Oraczy. 

  

Ad 9.  

 Radny Andrzej Wawer zwracając się do Radnej Nizińskiej wskazał, na brak 

konsekwencji działania. Za przykład podał dociekanie Radnej w kwestii modernizacji ul. Jana 

Pawła II, a następnie wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad uchwałą zmieniającą 

budżet.  

 Radna Gabriela Nizińska wskazała, że w uchwale tej ujętych było szereg rzeczy,  

a jej chodziło jedynie o wskazanie przybliżonego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.  

 

 Radny Andrzej Żebrowski zwracając się do Radnego Piotra Bujaka, zapytał  

o kwestię poruszoną w kapani wyborczej dot. wyasfaltowania drogi pomiędzy Kazimierzem  

a Wróblinem.  

 Radny Piotr Bujak zaprzeczył jakoby kiedykolwiek była mowa o wyasfaltowaniu tej 

drogi. Przez mieszkańców Wróblina został podpisany wniosek o naprawę tej drogi i złożony 

w Powiecie Prudnicki. Starosta Prudnicki zadeklarował, że takowe prace mogą zostać 

przeprowadzone w miesiącu maju.  

 

 Sołtys Sołectwa Kazimierz Irena Lesiak poinformowała, że w ostatnim czasie także na 

terenie sołectwa Kazimierz powstało dzikie wysypisko śmieci. Niestety nie udało się ustalić 

winowajcy. Jednakże szybko udało się zlikwidować wysypisko, za co podziękowała 

Burmistrzowi oraz pracownikom urzędu. Podała, że jest rolnik zainteresowany wykupieniem 

działki, na której powstało wysypisko. Nabycie i zagospodarowanie przez niego 

nieruchomości doprowadziłoby do uniknięcia ponownego nielegalnego składowania tam 

śmieci. Zwracając się do Burmistrza poprosiła, o ustanowienie znaku „zakaz wysypywania 

śmieci pod groźbą kary”. 



 16 

 Ponadto Pani Sołtys ponowiła wniosek dotyczący oddzielenia szamba przy świetlicy 

środowiskowej w Kazimierzu od szamba mieszczącego się na posesji prywatnej. 

Przypomniała także sprawę uszkodzonej płyty przykrywającej szambo.  

  W kontekście poruszonej sprawy dot. drogi Kazimierz – Wróblin, zwracając się do 

Radnego Bujaka stwierdziła, że w kampanii wyborczej była mowa o wyasfaltowaniu drogi,  

a nie o remoncie. Wskazała na potrzebę współpracy na wszystkich płaszczyznach i szczeblach 

władzy, w dążeniu do wyremontowania drogi.  

  

 Radny Piotr Bujak stwierdził, że temat tej drogi w jego programie wyborczym w ogóle 

nie był poruszany. Poinformował, że w ramach akcji społecznej, przez mieszkańców min. 

Wróblina został skierowany wniosek do Zarządu Powiatu o remont drogi Kazimierz –  

Wróblin. Obecnie omawiana jest kwestia transportu „we własnym zakresie” kamienia  

z Dębowca na utwardzenie tej drogi. Na tą chwilę odpowiedź rolników z Kazimierza w tej 

kwestii jest negatywna.  

 

 Przewodniczący RM poinformował o pismach, które wpłynęły do Biura Rady  

w okresie międzysesyjnym, a w szczególności o projekcie uchwały w sprawie obwodnicy 

Głogówka przedstawionym przez Radnego Bujaka.   

 

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zaprosiła na Wojewódzki Zjazd Gospodyń 

Wiejskich, który odbędzie się w Domu Ludowym w Racławicach Śląskich w dniu  

06.05.2015 r. o godz. 13.00.  

Dalszych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 9. 

W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław 

Hołówko zakończył posiedzenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 
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