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PROJEKT PROTOKOŁU NR IX/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 maja 2015 r. 

 

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

Miejskiego. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mieczysław Hołówko.  

Na początku obrad w sesji uczestniczyło 14 z 15 Radnych. 

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 zapytał o uwagi do jego treści. 

 Radny Piotr Bujak przypomniał sprawę złożonego przez siebie projektu uchwały  

w sprawie poparcia budowy obwodnicy Głogówka. Zapytał, na jakim etapie załatwiania 

znajduje się ten projekt.  

 Przewodniczący RM wskazał, że projekt który wpłynął był niejednokrotnie 

podejmowany przez różne gremia.  Istnieją cztery projekty obwodnic. Wobec czego 

należałoby uzupełnić projekt o wskazanie konkretnego wariantu obwodnicy. Uznał, iż 

bezzasadnym jest podejmowanie uchwały, która właściwie nic nie zmienia i do niczego nie 

prowadzi.  

 W związku z brakiem dalszych uwag Porządek obrad, w niniejszym brzmieniu został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie Quorum, 

c) uchwalenie porządku obrad,  

d) przyjęcie Protokołu z VIII sesji RM. 

2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3.  Informacja nt. przygotowania obiektów sportowych do sezonu letniego. 

4.  Informacja w sprawie nadzór, utrzymania i stanu placów zabaw w Gminie Głogówek. 

5.  Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 r., 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2014 r., 
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- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r., 

d) Informacja o stanie mienia komunalnego, 

e) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Głogówka, 

f) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku, 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 r.  

6.  Zapytania Radnych - interpelacje. 

7.  Podjęcie uchwał: 

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

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów, 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

d) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

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

9.  Wolne wnioski. Sprawy bieżące. 

10. Zakończenie IX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

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

o uwagi do jego treści.  

Radny Piotr Bujak uznał, że tryb przesyłania protokołu w przeddzień sesji budzi 

wątpliwości.  

Osoba odpowiedzialna merytorycznie, zajmująca się obsługą Biura Rady wyjaśniła, że 

projekt protokołu nie został umieszczony w BIPie w przewidzianym czasie przez nieuwagę. 

Wskazała, że jest to jednorazowa sytuacja. Zapewniła, że więcej się to nie powtórzy.  

 Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt protokołu z VIII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

Wynik głosowania: 

13 za/0 przeciw/1 wstrzymał się. 

 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny. Na 15 Radnych, obecnych 15. 
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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.  

 Nie zgłoszono uwag do „Informacji nt. przygotowania obiektów sportowych do 

sezonu letniego”, która została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 4.  

Informacja w sprawie nadzoru utrzymania i stanu placów zabaw w Gminie Głogówek 

także została przyjęta do wiadomości. 

 

Ad 5. 

Przewodniczący RM przystąpił do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.  

Przywołał sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r., oraz opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, której skan został przekazany wszystkim Radnym. 

Przewodniczący RM przypomniał, że RIO pozytywnie zaopiniowało niniejsze sprawozdanie. 

Następnie, odniósł się do sprawozdania finansowego gminy Głogówek za 2014 r. W związku  

z brakiem zastrzeżeń do w/w sprawozdań przystąpiono do głosowania nad projektem  

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2014 r. 

Wynik głosowania: 

9 za/ 2 przeciw/ 4 wstrzymało się. 

 

Kolejno Przewodniczący przywołał Informacje o stanie mienia komunalnego oraz 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka, po 

czym poinformował obecnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w związku z w/w wnioskiem. 

Pod głosowanie poddano projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014 r.  

Wynik głosowania: 

9 za/ 4 przeciw/ 2 wstrzymało się. 
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Ad 6.  

Przewodniczący RM poinformował, że w dniu dzisiejszym w formie pisemnej, została 

złożona interpelacja Radnego Stanisława Stadnickiego, która zostanie przekazana 

Burmistrzowi.  

 

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.  
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• 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 sie 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.  
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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.  

 

Dalszych wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 7.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie następujące uchwały: 

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

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów, 

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

c) w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

Wynik głosowania:   

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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d) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 8.  

Przewodniczący RM oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który udzielił odpowiedzi 

na interpelacje: 

 Radnej Róży Zgorzelskiej złożonej na poprzedniej Sesji RM w kwestii wskazanie 

terminu ujęcia zmiany w uchwale budżetowej dot. wprowadzenia kwoty 8 tys. złotych na 

rzecz „Farskiej Stodoły”. Burmistrz wyjaśnił, iż w związku z uznaniem przez Komisję 

Rewizyjną skargi Stowarzyszenia Odnowy Wsi Biedrzychowice na działalność Burmistrza za 

niezasadną, temat został zamknięty.  

 Następnie głos zabrała Zastępca Burmistrza Barbar Wróbel, która udzieliła 

odpowiedzi na pytanie „czy prawdą jest, iż będzie wykopywany tranzyt wodociągowy 

pomiędzy Rozkochowem, a Biedrzychowicami”, które Radna Zgorzelska złożyła na sesji 

poprzedniej.  Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że sprawa toczy się w sądzie, a Zarząd Związku 

Gmin Aqua Silesia nie podjął jeszcze decyzji, ponieważ czeka na orzeczenie sądu. 

  

 Burmistrz odpowiedział na pozostałe interpelacje: 

 Radnej Gizeli Grzesik – wskazał, iż braki wody wynikają z trwającej modernizacji 

sieci wodociągowej na ulicy Młyńskiej. 

  

Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby:  

1. W kwestii odwodnienia i odkopania rowów wzdłuż drogi powiatowej Racławice 

Śląskie – Dzierżysławice, podał iż Gmina Głogówek zwróci się do Starostwa 

Powiatowego, o wskazanie jakie zadania zostaną podjęte na terenie Gminy Głogówek 

w latach 2015-2018. 

2. W sprawie ulicy Jana Pawła II – Gmina zwróci się do właścicieli posesji z prośbą  

o wykoszenie i uporządkowanie działek. 

3. Odnoście sprawy kontroli technicznej hydrantów, poinformował, iż co roku 

przeprowadzana jest taka kontrola, jednakże z otrzymanych informacji wynika, że nie 

jest to przeprowadzane rzetelnie. Dlatego w bieżącym roku realizacji tego zadania 

Gmina będzie się bacznie przyglądać. 



 8 

 Radnego Andrzeja Wawra – Burmistrz zaproponował, by pracownicy referatu 

ochrony środowiska wraz Przewodniczącym Komisji Społecznej, udali się do schroniska  

w Kędzierzynie Koźlu celem dokonania kontroli rzeczywistego stanu. 

 

 Radnej Gabrieli Nizińskiej – Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Głogówek złożyła 

wniosek z zapotrzebowaniem, jakie konieczne jest do realizacji zadań dot. ochrony 

środowiska.  

  

Radnego Marka Pelki – poinformował, że poleci sprawdzenie tematu kratki 

ściekowej. Ponadto wyciągnie konsekwencje w stosunku do pracownika, który udzielił tak 

niekompetentnej odpowiedzi. 

 

 Radnego Tomasza Nosola – w kwestii remontu drogi Mionów – Wierzch, wyjaśnił  

że realizacja tego zadania będzie się opierała na pozyskaniu środków zewnętrznych. Ponadto 

przeprowadzona została rozmowa z Burmistrzem Białej, który zainteresowany jest realizacją 

remontu drogi Wilków – Wierzch. Tak, więc Gmina Biała i Gmina Głogówek podejmie 

działania w kierunku pozyskania środków w ramach wspólnego przeprowadzenia tej 

inwestycji. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną 

udzielone w formie pisemnej bądź na następnej sesji. 

 

Ad 9.  

Radna Róża Zgorzelska wyraziła swoje niezadowolenie w związku z nieotrzymaniem 

odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, jak również nie terminowe odpowiedzi. Wobec 

czego zaproponowała, by w przyszłości w punkcie 8 Porządku obrad znalazł się zapis 

„Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnych zgłoszone na sesji poprzedniej oraz 

bieżącej”.   

Następnie przypomniała, iż mieszkańcy Biedrzychowic otrzymali pismo od 

Burmistrza Głogówka mówiące, o tym, że kwota 8 tyś zł. będzie ujęta w uchwale 

zmieniającej budżet na 2015 roku. Stwierdziła, że Burmistrz nie wywiązuje się ze swoich 

deklaracji.  

Odnosząc się do powyższego Burmistrz potwierdził, iż takowe pismo zostało 

wystosowane. Jednakże po upływie ok. 2 tygodni, od jego nadania, do Wojewody Opolskiego 
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oraz Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Głogówka, 

wystosowana przez Stowarzyszenie Grupy Odnowy Wsi Biedrzychowice.  Wskazał, że 

rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza leży w kompetencji Rady.  

W związku, z czym skarga ta została przekazana Radzie Miejskiej w Głogówku, a następnie 

rozpatrzona i uznana za niezasadną. Burmistrz uznał, że wobec stwierdzenia faktu 

prawidłowego wydatkowania pieniędzy na rzecz miejscowości Biedrzychowice, sprawę za 

zamkniętą.  

Wobec czego Radna Zgorzelska poprosiła odpowiedź na piśmie. 

 

Radny Mariusz Wdowikowski przypomniał sprawę lustra w Tomicach na wysokości 

wyjazdu od Góreczna. Zaznaczył, że już dwukrotnie został złożony wniosek w tej kwestii. 

Burmistrz poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbędzie spotkanie z Marszałkiem 

Bułą, wobec czego poruszy niniejszą sprawę.  

 

Radna Gabriela Nizińska zapytała o termin zmiany organizacji ruchu w centrum 

Głogówka. Następnie zwracając się do Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby 

zaznaczyła, iż dwukrotnie poruszała temat schronisk i zasadności wydatkowanych pieniędzy.  

Kolejno celem sprostowania, w związku ze złożoną interpelacją, Radna Gabriela Nizińska 

wyjaśniła, że miała na myśli składanie wniosków przez Gminę o finansowe dotacje na 

wykonywanie zadań dotyczących ochrony środowiska, a nie o zapotrzebowanie. Ponadto 

Radna zapytała o termin realizacji przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej. 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba odnosząc się do powyższego, potwierdziła 

fakt wcześniejszego podejmowania sprawy schroniska w Kędzierzynie Koźlu. Podkreśliła, że 

jako członek stowarzyszenia, ma stały kontakt ze schroniskiem i jest ono prowadzone 

nienagannie. Ponadto zachęciła do odwiedzenia go, celem własnej oceny sytuacji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko wyjaśnił, że interpelacja 

Radnego Andrzeja Wawra w kwestii schroniska i jego kontroli wynikała z informacji NIKu 

o rażących nieprawidłowościach w skali kraju. 

 

Radny Piotr Bujak nawiązując do wątku poruszanego na poprzedniej sesji, w kwestii 

drogi Wróblin – Kazimierz poinformował, że droga ta została już utwardzona. Zwracając się 

do obecnej na Sali posiedzeń Pani Ireny Lesiak Sołtysa Kazimierza, poprosił o zgłoszenie 

wszelkich uwag, co do wykonawstwa tego zadania do Starostwa Powiatowego bądź 

bezpośrednio do niego. 
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Odnosząc się do kwestii projektu uchwały w sprawie poparcia obwodnicy Głogówka, 

stwierdził, że Komitet nie jest w stanie wytyczyć przebieg obwodnicy. Poinformował, że 

Komitet działa tylko na zasadzie społecznego lobbowania. Stąd też projekt uchwały, który nie 

wymaga od Rady Miejskiej żadnego szerszego działania oprócz podjęcia. Podjęta uchwała 

winna być przesłana do różnych instytucji jak np. GDDKiA, ZDK.  

Burmistrz wskazał, że występują dwa rodzaje obwodnic: krajowe i wojewódzkie. 

Ponadto przewidziane są dwa warianty dla obwodnicy wojewódzkiej i cztery dla karkowej. 

Burmistrz przypomniał, że w przeszłości była możliwość wybudowania obwodnicy, były 

przeznaczone na to środki. Jednakże w trakcie trwania konsultacji wpłynęło pięćset 

protestów, osób niezgadzających się na realizację tego zadania. Dlatego ważnym jest 

wskazanie konkretnego wariantu obwodnicy. Burmistrz stwierdził, że Radny zarzuca 

urzędnikom brak działań na rzecz budowy obwodnicy, tymczasem Gmina w tej sprawie ma 

takie same kompetencje jak i Radny. Podkreślił, że głównym wykonawcą jest Zarząd Dróg 

Krajowych przy współfinansowaniu ze Skarbu Państwa.  

Radny Piotr Bujak poinformował, że złożył projekt uchwały i oczekuje, że zostanie on 

przedłożony Radzie, która przedstawi swoje stanowisko. Wówczas Komitet podejmie dalsze 

działania. Radny zachęcił Burmistrza do włączenia się w działania Komitetu.  

Burmistrz podziękował za propozycję.  

 

Sołtys Sołectwa Ciesznów Czesław Bąk zgłosił uszkodzony i stwarzający zagrożenie 

wolno stojący komin na posesji przy ul. Zamkowej 14 w Głogówku. Podał, że sprawa była 

zgłaszana w Zakładzie Mienia Komunalnego, niestety bez efektu. 

Burmistrz odpowiedział, że rozezna sprawę.   

 

Radna Róża Zgorzelska oświadczyła, iż nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie  

z ostatniej Sesji związane z wysypiskiem śmieci.  

Wiceburmistrz Barbara Wróbel wskazała, że była udzielona odpowiedź.  

Radna wyjaśniła, że prosiła o rozpatrzenie ewentualnego ogrodzenia wysypiska. 

Zwracając się do Przewodniczącego RM przypomniała także, iż w imieniu Rady Sołeckiej  

w Biedrzychowicach postulowała o zorganizowanie Sesji wyjazdowej w „Farskiej Stodole”.  

Przewodniczący RM wyjaśnił, że Sesje wyjazdowe organizowane są w szczególnych 

przypadkach, przy okazji poruszania tematów towarzyszących.  
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Radny Piotr Buja przychylił się do wniosku o organizowanie, co jakiś czas Sesji 

wyjazdowych. Stwierdził, że odbiłoby się to korzystnie na postawie obywatelskiej 

mieszkańców, np. przez możliwość uczestniczenia w obradach.  

 

Przewodniczący RM stwierdził, że Sesja jest zsumowaniem prac prowadzonych 

podczas procedur komisyjnych. Wobec czego zaproponował, by na początek któraś z Komisji 

odbyła swoje posiedzenie w „Farskiej Stodole”. Natomiast Sesję możnaby zorganizować tam 

przy okazji jakiegoś wydarzenia. 

Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że we wrześniu będzie obchodziła swoje  

60te urodziny, wobec czego zaprosiła do zwołania, przy tej okazji sesji w Biedrzychowicach.  

Odnosząc się do kwestii odwiedzenia przez Komisję „Farskiej Stodoły”, podała że 

proponowała Członkom Komisji Rewizyjnej wyjazd do Biedrzychowic. Niestety propozycja 

ta nie spotkała się z aprobatą.  

  

 Radny Piotr Bujak złożył wniosek, by wybrać się na sesję wyjazdową do 

Biedrzychowic.   

 

 Radny Andrzej Wawer zwracając się do Burmistrza poprosił o krótkie 

uszczegółowienie punktów dotyczących spotkań, zawartych w „Informacji Burmistrza  

o pracy miedzy sesjami”. 

  Radny Piotr Bujak odnosząc się do powyższego, oświadczył że na zadane pytanie tej 

samej treści, otrzymał odpowiedź Burmistrza stwierdzającą, że przedstawiana informacja jest 

wystarczająca, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Burmistrz zachęcał do 

dopytywania.    

 Burmistrz wyjaśnił, że Radni poprzednich kadencji życzyli sobie by „Informacja  

o pracy Burmistrza” była krótka i rzeczowa, a o ewentualne kwestie dopytywano.  

 

 Następnie głos zabrała Sołtys Sołectwa Kazimierz Pani Irena Lesiak, która 

potwierdziła fakt utwardzenia kamieniem drogi powiatowej Kazimierz – Wróblin. 

Stwierdziła, że mieszkańcy Kazimierza jednak nie są zadowoleni z takiego wykonania, gdyż 

wnioskowali o kompleksową budowę drogi, natomiast wykonane prace są jedynie bieżącymi 

naprawami. 
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 Radny Tomasz Nosol wskazała na potrzebę ustanowienie lustra za Bramą  

Zamkową na wysokości pasów.  

  

Radna Gabriela Nizińska zwróciła uwagę na konieczność zadbania o tereny zielone na 

ul. Zamkowej. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pouczył Radnych, że niektóre sprawy winny być 

załatwiane bezpośrednio u pracowników merytorycznych Urzędu. Następnie przedstawił 

pisma, które wpłynęły w minionym miesiącu do Biura Rady.  

 Poinformował także, iż w najbliższym czasie Radni otrzymają projekt Statutu Gminy. 

Wszelkie uwagi do powyższego należy składać do dnia 12 czerwca br. Dalsze prace na 

Statutem zostaną podjęte podczas czerwcowych procedur komisyjnych. 

 

Ad 10. 

W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław 

Hołówko zakończył posiedzenie IX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku 

 
Mieczysław Hołówko 

 
Protokolant: 
Małgorzata Wolf 


