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PROJEKT PROTOKOŁU NR X/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 7 lipca 2015 r. 

 

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

Miejskiego. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mieczysław Hołówko.  

Na 15 Radnych, 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 oddał głos 

Burmistrzowi. 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz wniósł o ujęcie w Porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Szonów.  

Radny Piotr Bujak wniósł o przedstawienie tego projektu Radnym, tak by mogli się  

z nim zapoznać.  

Przewodniczący RM poinformował, że projekt zostanie odczytany Radnym w całości, 

po czym poddany dyskusji.   

Radny Mariusz Wdowikowski wskazał, iż niniejsza uchwała została zatwierdzona już 

na poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący RM potwierdzając powyższe dodał, że potrzeba ponownego jej 

podjęcia wynikła z kwoty ujętej w przetargu.  

Przewodniczący RM zapytał o dalsze uwagi do powyższego. W związku z ich brakiem 

poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie w Porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na przebudowę 

chodnika w miejscowości Szonów. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący RM odczytał znowelizowany Porządek obrad. 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie Quorum, 

c) uchwalenie porządku obrad, 

d) przyjęcie Protokołu z IX sesji RM. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 
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3. Informacja na temat działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz 

stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

4. Informacja na temat kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w Gminie Głogówek. 

5. Zapytania Radnych - interpelacje. 

6. Podjęcie uchwał: 

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

b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, 

c) w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

27 lutego 2015roku w sprawie przystąpienia do o pracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek, 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek, 

f) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników, 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Głogówku, 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów.  

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

8. Wolne wnioski. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Radny Piotr Bujak zgłosił następujące wnioski:  

1. w imieniu dwóch klubów, tj. Klub Razem dla Głogówka i Klub Mniejszości 

Niemieckiej, wniósł o zdjęcie poprawki nr 2 zgłoszonej do projektu Statutu Gminy 

Głogówek;  

2. postulował o wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka, swojego autorstwa, który został 

złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 21.04.2015 r., natomiast po dzień dzisiejszy nie trafił 

pod głosowanie; 
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3. w kontekście projektu uchwały z pkt „6 c) Porządku obrad, zmierzającego – zdaniem 

Radnego – do kilkutysięcznych oszczędności, wniósł o wprowadzenie do Porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Głogówka. 

Wobec powyższego Burmistrz zapytała czy zmniejszony dodatek mieszkaniowy 

uderza prywatnie w jego osobę. 

Radny odpowiedział, że nie.  

Przewodniczący RM odniósł się do wniosku nr 2 Radnego Piotra Bujaka. 

Przypomniał, że w trakcie poprzedniej sesji poinformował o potrzebie uzupełnienia projektu, 

o wskazanie wariantu obwodnicy. Podał, że rok temu takowa uchwała została podjęta przez 

Zarząd Powiatu Prudnickiego, jednak nic to nie zmieniło. W związku z powyższym 

postulował o nie umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie powstania 

obwodnicy Głogówka, jako niekompletnej. Przystąpiono do głosowania, którego wynik 

przedstawiał sie następująco: 8 za/3 przeciw/4 wstrzymały się. 

Następnie Przewodniczący RM poddał wniosek nr 3 Radnego Bujaka dot. 

wprowadzenia do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Głogówka. 

Wynik głosowania: 

3 za/8 przeciw/4 wstrzymały się. 

Przewodniczący RM zapytał o dalsze uwagi do Porządku obrad. W związku z ich 

brakiem pod głosowanie trafił Porządek obrad o wyżej przywołanej treści. 

Wynik głosowania: 

12 za/1 przeciw/2 wstrzymały się. 

 

Kolejno Przewodniczący RM odniósł się do projektu protokołu z IX Sesji RM. 

Zapytał o uwagi do jego treści. Wobec braku zastrzeżeń projekt został poddany pod 

glosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco: 14 za/0 przeciw/1 wstrzymał się. 

 

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.  
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 Przewodniczący RM przywołał „Informację na temat działalności placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych 

przez dyrektorów”. Zapytał o uwagi do tego materiału.  

 Radny Andrzej Wawer zwracając się do Radnego Piotra Bujaka wskazał, że obrady 

Komisji z udziałem Dyrektorów Szkół były otwarte dla wszystkich, w związku, z czym 

Radny mógł wziąć w nich udział. Poprosił, by sprawy ambicjonalne odłożyć na bok.  

 W związku z brakiem dalszych uwag informacja została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 4.  

„Informacja na temat kosztów utrzymania szkół i przedszkoli w Gminie Głogówek” 

także została przyjęta do wiadomości. 

 

Ad 5. 

Radny Andrzej Wawer w imieniu seniorów zapytał o możliwość bezpłatnego 

korzystania z basenu po godzinach jego otwarcia, tylko dla osób starszych.  

 

Radna Bogusława Poremba zwracając się do obecnego na Sali Posiedzeń Radnego 

Powiatowego Tadeusza Wrony poprosiła o informacje w sprawie remontu drogi 

Dzierżysławice – Racławice Śląskie.  

Zwracając się do Burmistrza wniosła o interwencję w kwestii uszkodzonego lustra 

obok sklepu „Żabka”. 

 

 Radny Mariusz Wdowikowski korzystając z obecności Radnego Powiatowego 

Tadeusza Wrony: 

1. zwrócił się o z prośbą o interwencję w Starostwie Powiatowym w kwestii remontu 

chodnika w miejscowości Szonów, w związku ze zbliżającymi się dożynkami; 

2. wniósł o ponowne wykoszenie poboczy na wjeździe do Szonowa. 

 

 Radna Róża Zgorzelska: 

1. odnosząc się do „Informacji Burmistrza o pracy miedzy sesjami” wskazała na 

spotkanie w sprawie „LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. Postulowała o zorganizowanie 

spotkania z zainteresowanymi osobami oraz przedstawicielami LGD; 

2. zapytała, kto z terenu Gminy został laureatem podczas uroczystości wręczania nagród 

sportowcom, w której uczestniczył Burmistrz; 



 5 

3. wniosła o uporządkowanie miejscowego ronda. 

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. zapytała, kto jest właścicielem schodów pomiędzy ul. Szkolną, a ul. Skargi. 

Wskazała, że brak jest tam zjazdu dla matek z wózkami, jak również dla osób 

niepełnosprawnych; 

2. poprosiła o interwencję w sprawie złego stanu technicznego latanii na ul. Dworcowej, 

3. zapytała, czy i w jakiej formie Urząd przyczyni się do wsparcia planowanego 

przyjęcia rodziny uchodźców z Syrii.  

 

Radny Piotr Bujak: 

1. wniósł o uszczegółowienie spotkań przedstawionych w „Informacji o pracy 

Burmistrza w okresie międzysesyjnym”, z dnia  29.05, 01.06,10.06, 16.06, 20.06, 

30.06. oraz 01.07. w zakresie następujących informacji – cel spotkania, osoba, z którą 

spotkanie nastąpiło oraz efekty spotkania; 

2. zapytał czy Burmistrz zna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej 

z dnia 23 września 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Wskazał, 

że w rozporządzeniu tym Minister wprowadził regulację, mówiąca o tym, że miejsca 

w strefach płatnego parkowania winny być dokładnie oznaczone. W przypadku, gdy 

brak jest właściwego oznaczenie tj. wymalowanych białych linii, pobieranie opłat 

może stać się nielegalne. Radny wskazał, że na terenie Rynku brak jest 

wymalowanych linii, wobec czego uznał, że Burmistrz nie stosuje się do 

rozporządzenia.  Zapytał, co Burmistrz zamierza zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że 

opłaty parkingowe i mandaty zostały pobrane nielegalnie;  

3. zapytał ile kilometrów dróg gminnych od 2010 r. zostało wybudowanych od nowa, ile 

kilometrów dróg gminnych łącznie zostało wyremontowane. W jakich inwestycjach 

powiatowych czy wojewódzkich z zakresu drogownictwa, w tym okresie 

partycypowała gmina Głogówek. Ponadto poprosił o udzielenie informacji, z jakich 

funduszy zewnętrznych korzystano w zakresie inwestycji drogowych, ile środków 

pozyskano, jako Gmina z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. 

„schetynówek”; 
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4. podał, iż z doniesień medialnych wynika, że Burmistrz, jako osoba reprezentująca 

Gminę Głogówek, wszedł w spór ze Starostwem Powiatowym w Prudniku odnośnie 

sprzedaży trzech działek zlokalizowanych w miejscu niedokończonego szpitala  

w Głogówku. Zdaniem Starosty, sprzedaż, co najmniej jednej działki naruszyła 

istniejący akt notarialny dla tego terenu, czyli odbyła się w drodze przetargu bez 

zgody – wg starosty wymaganej aktem notarialnym – Rady Powiatu. W związku  

z tymi informacjami zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie sytuacji z jego 

perspektywy. W przypadku gdyby ów akt został faktycznie naruszony, a jedna działka 

sprzedana, poprosił o wskazanie sposobu na rozwiązanie tej problematycznej sytuacji; 

5. poprosił o przedstawienie wszystkich składowych zadłużenia Gminy Głogówek 

z uwzględnieniem wszystkich pożyczek i kredytów komercyjnych. Przy dokonywaniu 

przedstawienia tych składowych postulował o uzupełnienie informacji o następujące 

dane: skąd była brana pożyczka czy kredyt, na jaki okres czasu, na jaką kwotę, na 

jakich warunkach i na jaki cel; 

6. ponowił interpelację dotyczącą rozregulowanych znaków wskazujących kierunki  

w miejscowości Wróblin. Poinformował, iż otrzymał pisemne zapewnienie  

o przywróceniu znaków do ich właściwego położenia.  Podał, że sprawa została 

zgłoszona już dwa miesiące temu, jednak po dzień dzisiejszy nie uległa zmieniła.  

W imieniu mieszkańców Wróblina podkreśliłem, że oczekuję w tej kwestii szybkiej 

reakcji; 

7. wniósł o uzupełnienie brakujących informacji na nowej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu. 

 

Radny Stanisław Stadnicki zapytał czy wpłynęła odpowiedz z Urzędu Marszałkowskiego, 

na interpelację złożoną przez niego na Sesji poprzedniej, dotyczącą połączeń kolejowych. 

 

Dalszych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad 6.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie następujące uchwały: 

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

Wynik głosowania:   

11 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymały się; 
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b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu, 

Wynik głosowania:   

11 za/ 2 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

c) w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

Wynik głosowania:   

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do o pracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek, 

Wynik głosowania:   

12 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek, 

Przewodniczący RM przywołał poprawki do projektu Statutu złożone przez Klub „Razem dla 

Głogówka” oraz klub „Radni Mniejszości Niemieckiej”. Przystąpiono do głosowania na 

każdą z nich. Treść poprawek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Poprawka 1:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka 2 – zdjęta.  

 

Poprawka 3:  

Wynik głosowania:   

6 za/ 8 przeciw/ 1 wstrzymała się; 
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Poprawka nr 4:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 5:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 6:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 7:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 8:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 9:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 10:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Poprawka nr 11:  

Wynik głosowania:   

7 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymały się; 

 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania na uchwałą w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Głogówek. 
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Wynik głosowania:   

8 za/ 6 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

f) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  

o kandydatach na ławników, 

Wynik głosowania:   

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Głogówku.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz poinformował, że Członkowie 

Komisji jednogłośnie uznali skargę za niezasadną.  

Przewodniczący RM wniósł o uznanie skargi za niezasadną. Przystąpiono do głosowania, 

którego wynik przedstawiał sie następująco: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na 

przebudowę chodnika w miejscowości Szonów, 

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

Ad 8.  

Przewodniczący RM oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który udzielił odpowiedzi 

na interpelacje: 

Radnego Andrzeja Wawra – w kwestii korzystania z basenu przez osoby starsze, 

poinformował, że przeprowadzi rozmowę z ratownikami wodnymi w sprawie dodatkowych 

godzin pracy.  

 

Radnej Bogusławy Poremba – podał, że Gmina zwróci się do Zarządu Dróg Krajowych o 

naprawę uszkodzonego lustra. 

 

Radnej Róży Zgorzelskiej:  
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1. W sprawie organizacji spotkania z „LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi”, zaproponował aby 

Radna skontaktowała się z Prezesem LDG Głubczyckiego – Panią Danutą Szwiec lub  

z Panią Adrianą Dziaczyszyn.  

2. Nie wyłoniono laureatów pośród sportowców z terenu Gminy Głogówek. Jednakże 

wyróżnienie otrzymała Julia Zgorzelska w ramach kategorii karate.  

3. Sprawa uporządkowania lub zmiany estetyki ronda zostanie zgłoszona do ZDK.  

 

Radnej Gabrieli Nizińskiej: 

1. W kwestii braku zjazdu na schodach pomiędzy ul. Szkolną a ul. Skargi dla matek  

z wózkami i osób niepełnosprawnych wyjaśnił, że właścicielem schodów jest Gmina 

Głogówek, i już na etapie planowania budowy przepisy budowlane nie pozwalały na 

umieszczenie tam takiego zjazdu.  

2. W sprawie latarni na ulicy Dworcowej – poinformował, że Gmina zwróci się do ZDK oraz 

do Zakładów Energetycznych o naprawę lamp oświetleniowych. 

3. W kwestii uchodźców z Syrii – wnioskodawcy planowanego przyjęcia uchodźców nie chcą 

by Gmina uczestniczyła w tym procesie. Zwrócono się jedynie o pomoc w przy organizacji 

wywożenia śmieci z terenu zamieszkałego przez przyszłych mieszkańców z Syrii, na co 

Gmina przystała. 

 

Następnie Burmistrz poinformował, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną 

udzielone w formie pisemnej bądź na następnej sesji. 

 

Ad 9.  

Radna Róża Zgorzelska wyraziła swoje zadowolenie z uzyskanych odpowiedzi na 

interpelacje złożona na sesji  bieżącej, jak również w związku z planowanym remontem drogi 

w Biedrzychowicach. 

  

Radny Piotr Bujak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, którą uznał za dalece 

nieetyczną. Zaznaczył, iż kwestia dodatku mieszkaniowego przyznawanego nauczycielom  

i wychowawcom przedszkolnym „nie uderza” bezpośrednio w jego rodzinę. Postulował 

o unikanie komentarzy personalnych pod kierunkiem rodziny. 

Wobec powyższego Burmistrz przypomniał Radnemu, jego wypowiedź nt. firmy 

produkującej woreczki foliowe, prowadzonej przez żonę Burmistrza.  
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Przewodniczący RM przerwał dyskusję i poprosił Radnego Bujaka jak i pozostałych 

Radnych o szacunek względem siebie. Zaapelował także, aby wszelkie zastrzeżenia do 

Radnych zgłaszać bezpośrednio do Przewodniczącego. 

 

Radna Zgorzelska – podziękowała Przewodniczącemu RM za przypomnienie 

Radnym o zachowaniu zgodnym z kodeksem kultury i etyki. Poprosiła jednocześnie, aby 

Przewodniczący nie zwracał się w tej kwestii tylko do Radnych Klubu Razem dla Głogówka  

i Radnych Mniejszości Niemieckiej, ale także do pozostałych Radnych. 

Przewodniczący RM podkreślił, że zwracał się do wszystkich obecnych. 

 

Następnie głos zabrała Sołtys Sołectwa Kazimierz Pani Irena Lesiak, która zwracając 

się do Radnego Powiatowego Tadeusza Wrony wyraziła swoje uwagi dotyczące remontu 

drogi Głogowiec – Kazimierz. Wniosła o interwencję Radnego w Starostwie o nową 

nawierzchnię asfaltową w miejscach tego wymagających. W kwestii drogi Wróblin – 

Kazimierz wskazała, iż faktycznie droga została wyremontowana, ale niezgodnie  

z oczekiwaniami mieszkańców. Wskazała, że droga winna być przebudowana. Pani Sołtys 

poprosiła także o interwencję Radnego w kwestii koszenia rowów wzdłuż dróg powiatowych. 

Następnie zwracając się do Burmistrza poprosiła o zorganizowanie spotkania  

z przedstawicielami „LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi” oraz osobami zainteresowanymi. 

 

Radny Powiatowy Tadeusz Wrona odnosząc się do wypowiedzi Pani Sołtys 

Kazimierza poinformował, iż złożył kilka wniosków do projektu budżetu na 2016 rok  

Powiatu Prudnickiego, dotyczących remontu dróg w Gminie Głogówek. Ponadto zapewnił, że 

poruszy przedstawione tematy podczas najbliższej Sesji i Komisji w Starostwie.  

 

Radna Róża Zgorzelska wobec prośby Pani Sołtys Kazimierza odnośne 

zorganizowania spotkania z przedstawicielami LGD, wniosła o zorganizowanie spotkania 

informacyjnego z Prezesem LDG Głubczyckiego - Danutą Szwiec i z Adrianą Dziaczyszyn 

na terenie Gminy tak, aby wszystkie zainteresowane osoby mogły być obecne na tym 

spotkaniu. 

  

Dalszych wniosków nie zgłoszono. 
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Ad 10. 

W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław 

Hołówko zakończył posiedzenie X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Głogówku 

 
Mieczysław Hołówko 

 
Protokolant: 
Małgorzata Wolf 


