
PROJEKT PROTOKOŁU NR XII/2015 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 września 2015 roku 
 

Obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Kultury w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mieczysław Hołówko. Przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności Dyrektorów 

Placówek Oświatowych oraz Przedstawicieli Powiatu Prudnickiego: Etatowego Członka Zarządu 

Pana Józefa Skibę oraz Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Pana Bronisława 

Rycko. 

Przewodniczący RM stwierdził quorum. Na 15 Radnych, obecnych 15.  

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

odrębny załącznik do protokołu. 

Przewodniczący RM wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia potrzeby powstania obwodnicy Głogówka, co umotywował w następujący sposób: 

• w przedmiotowym projekcie brak jest wskazania, kto ma realizować inwestycję, 

• brak jest określenia konkretnego wariantu obwodnicy, 

• ponadto barak jest wskazania, w jaki sposób uchwała wchodzi w życie.  

Zapytał o uwagi.  

 Radny Piotr Bujak nie zgodził się z powyższym wskazując, że właściwym do rozstrzygnięcia 

czy uchwała zawiera błędy, jest Nadzór Wojewody Opolskiego, wobec czego wniósł o zachowanie jej 

w porządku obrad.  

Przewodniczący RM poprosił o przegłosowanie przedstawionego przez siebie wniosku.  

Wynik głosowania: 

8 za/ 6 przeciw/ 1 wstrzymał się. 

Wobec powyższego przedmiotowy projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. 

 

Następnie Przewodniczący RM odczytał znowelizowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) stwierdzenie Quorum, 

c) uchwalenie porządku obrad, 

d) przyjęcie Protokołu z XI sesji RM. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2015 r. 



4. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Głogówek. 

5. Informacja zarządców nt. stanu dróg gminnych i powiatowych. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

b) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, 

c) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Głogówek na 

2016 r., 

d) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Głogówka w zakresie zwiększenia 

przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego 

rejestru zawieranych umów, 

e) w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, 

f) w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

7. Zapytania Radnych. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 Przewodniczący RM poprosił o przegłosowanie powyższego.  

Wynik głosowania: 

11 za/ 3 przeciw/ 1 wstrzymał się. 

 

Przewodniczący RM poinformował o otrzymanym piśmie Pani kierownik Referatu Oświaty 

przedstawiającym statystykę oświatowa na rok szkolny 2015/2016. Przy tej okazji powitał w gronie 

dyrektorów nowego członka, a mianowicie Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach 

Barbarę Stolarewską , która objęła stanowisko z dniem 1 września br. Następnie przystąpił w/w pismo 

niniejszej treści. 

„W Gminie Głogówek 1 września rok szkolny rozpoczęło 1 121 uczniów z tego 137 

pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej i 127 Gimnazjum. W tej liczbie znalazło się 78 sześciolatków 

w klasach pierwszych (30 dzieci odroczono od tego obowiązku). Zorganizowano dowożenie do szkół 

dla 474 uczniów siedmioma autobusami szkolnymi. W świetlicach szkolnych oprócz uczniów 

dowożonych zapewniamy opiekę 142 uczniom zapisanych przez rodziców. Stołówki szkolne będą 

pracowały w tym roku na pełnych obrotach, gdyż zapisało się na obiady wyjątkowo dużo, bo aż 677 

uczniów. 



 Wychowaniem przedszkolnym w tym roku obejmujemy 436 dzieci oraz w żłobku 20 

maluchów. Wszystkie dzieci, które rodzice zapisali do przedszkola zostały przyjęte. Także wszystkie 

dzieci posiadające orzeczenie lub opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej objęto pomocą  

i zorganizowano dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów. 

 W szkołach i przedszkolach będą pracowali nauczyciele łącznie na 136 etatach. Na nowy rok 

szkolny Gmina wnioskowała i otrzymała dodatkowo 20 tysięcy złotych na doposażenie gabinetów 

lekarskich w szkołach, 24 tysiące złotych na pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami  

o niepełnosprawności. W ramach programu „Wyprawka szkolna” gmina wnioskowała o 26 tysiące 

złotych oraz na darmowe podręczniki dla uczniów 78 tysięcy złotych. Gmina nasza przystąpiła do 

programu „Książki naszych marzeń” i otrzyma 8070 zł na zakup książek do bibliotek szkół 

podstawowych. 

 Podsumowując, uczniowie są dla nas najważniejsi i dla nich przygotowaliśmy dobrą ofertę 

edukacyjną.” 

 

 Kolejno głos zabrał Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz. Zwracając się do obecnych na 

sali Dyrektorów Pałacówek Oświatowych podziękował za dotychczasową współpracę wskazując, że  

z większością współpracuje już 9 rok. Podał, że Dyrektorzy oprócz swoich zadań działają na rzecz 

rozwoju placówek poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach rozmaitych projektów. 

Łącznie przez ostatnie dziewięć lat pozyskano kwotę ok. 1 miliona złotych. Wskazał, że bez 

zaangażowania Dyrektorów byłoby to nie możliwe.  

 Burmistrz zwracając się do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach przywitał 

ją w gronie dyrektorskim i życzył wytrwałości i dobrej współpracy z kolegami.  

 

Ad 2.  

Burmistrz odczytał informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, która została 

przyj ęta do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 1. d). 

 Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XI Sesji RM w Głogówku z dnia 

30 sierpnia 2015 roku.  

 Wobec braku zastrzeżeń protokół został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał 

się następująco: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.  

 



Ad 3.  

 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2015 r. wraz z uchwałą nr 

311/2015 z dnia 16 września 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2015 r. 

została przyj ęta do wiadomości. 

 

Ad. 4  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w Gminie 

Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości. 

 

Ad. 5  

Przewodniczący RM przystępując do realizacji niniejszego punktu, przywitał przedstawicieli 

Powiatu Prudnickiego w osobach Józef Skiba – Etatowy Członek Zarządu oraz Bronisław Rycko – 

Naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, po czym oddał im głos.  

Pan Józef Skiba podziękował za zaproszenie na bieżącą sesję. Podał, że wspólnie z kolegą 

postarają się przedstawić stan dróg powiatowych na terenie Gminy Głogówek.  

Pan Bronisław Rycko poinformował, że zarządzanie drogami odbywa się na podstawie ustawy 

o drogach publicznych z 31 marca 1985 r. z poźn. zmianami. Obecnie długość dróg w powiecie 

Prudnickim wynosi 270,691 km, w tym o nawierzchni twardej 227 km. Droga o nawierzchni twardej 

to droga wyasfaltowania bądź o nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej.  

Ogółem dróg na terenie Gminy Biała jest najwięcej, tj.109 km. Na terenie Gminy Lubrza jest 

ich niespełna 39 km, na terenie Gminy Prudnik 52,800 km, natomiast na terenie Gminy Głogówek 

69,480 km. Drogi zamiejskie wynoszą 64,709 km, drogi miejskie to ul. 3-Go Maja oraz ul. Wiejska,  

o łącznej długości 4,771 km.  

Dróg o nawierzchni twardej na terenie gminy Głogówek jest 50 km, z czego ok. 4 km to drogi  

o nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej.   

Ponadto Powiat zarządza obiektami mostowymi, których na dzień dzisiejszy jest 45, z czego 

19 znajduje się w Gminie Biała, 10 w Gminie Głogówek, 9 w Gminie Lubrza oraz 7 w Gminie 

Prudnik. Na 10 mostów w Gminie Głogówek 9 jest czynnych, 1 wyłączony z użytkowania  

w miejscowości Kierpień.  

Na 55 odcinków dróg 19 usytuowanych jest na terenie Gminy Głogówek. Z czego 1 droga 

budzi zastrzeżenia, a mianowicie droga Zwiastowice – Ucieszków. Zarówno zarządca drogi po jednej, 

jak i po drugiej stronie sporządził stosowną dokumentację związaną z remontem tej drogi, jednakże  

z ostatnich informacji wynika, iż Powiat Kędzierzyn–Koźle odstąpił od realizacji tej inwestycji.  



Na bieżące utrzymanie dróg w tym roku Wydział Infrastruktury Powiatu otrzymał  

1 000 228 PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Obecnie realizowane 

zadania majątkowe, to przebudowa drogi w miejscowości Józefów na kwotę 745 tys. złotych oraz 

rozszerzona przebudowa drogi historycznego traktu turystycznego Gór Opawskich o wartości 589 tys. 

złotych. 

Z zadań bieżących 198 tys. zostało wydatkowanych za zimowe utrzymanie dróg, natomiast na 

remonty nawierzchni dróg wydatkowano 276 tys. złotych. Z tej kwoty na rzecz Gminy Głogówek 

przeznaczone zostało ok. 43 tys. złotych w ramach, których wyremontowana została droga  

Wróblin – Stare Kotkowice. Natomiast w miejscowości Wróblin uzupełnione zostały ubytki przy 

krawężnikach. Ponadto wyremontowana został droga Głogówek – Żużela, jak również droga 

tłuczniowa Kazimierz – Wróblin.  

 W woli uzupełnienia Pan Józef Skiba poinformował, że gro prac wykonała firma zewnętrzna 

wyłoniona w drodze przetargu. Jednakże, dzięki zakupionemu samochodowi bardzo dużo prac zostało 

przeprowadzonych przez firmę wewnętrzną.  

 

 Przewodniczący RM podziękował za przedstawioną informację. Następnie zwracając się do 

Radnych poprosił o ewentualne zapytania.  

 Radny Andrzej Wawer poprosił o przypomnienie ile środków otrzymał Wydział Infrastruktury 

w roku 2014 r. oraz zapytał, co decydowało o wysokości przyznania środków dla poszczególnej 

Gminy w roku bieżącym. 

 Radny Mariusz Wdowikowski na wstępie podziękował za dodatkowe wykoszenie poboczy 

przed Dożynkami Gminnymi w Szonowie. Ponadto zapytał, czy w przyszłorocznych planach 

budżetowych zostało wzięte pod uwagę chodnik w Szonowie oraz czy planowane jest 

przeprowadzenie prac remontowych, jak również budowa chodników w miejscowości Kazimierz.  

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba poinformował, że w Racławicach Śląskich na  

ul. Zwycięstwa, na terenie działki przy kościele znajdują się dwa czynne zbiorniki przeciwpożarowe, 

które są nieoznakowane. Poprosiła o zajęcie się tą sprawą. Przypomniała wielokrotnie poruszaną 

kwestię drogi powiatowej Racławice Śląskie – Dzierżysławice.  

 Radny Piotr Bujak podziękował za przeprowadzone remonty na terenie sołectwa Wróblin oraz 

za szybką reakcję na postulat mieszkańców w sprawie remontu drogi transportu rolnego Wróblin – 

Kazimierz. Poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo w sprawie remontu poboczy drogi 

Stare Kotkowice – Wróblin. Wnioskował o zabezpieczenie środków na wykonanie tych prac  

w przyszłym roku.  



 Radny Marek Pelka wniósł o zebranie pobocza na drodze Kierpień – Pisarzowice. 

Poinformował także, iż w miejscowości Kierpień na wyrskości starego młyna, przed mostem, pobocza 

drogi są bardzo zakrzaczone, drzewa rosną przy krawędzi asfaltu, a droga jest wąska. Wymienione 

czynniki wraz z występującym tam ukształtowaniem terenu znacznie ograniczają widoczność. 

Niejednokrotnie doszło tam do otarć samochodów. Jest także problem przy okazji wymijania się 

sprzętu rolniczego z samochodami. Wobec powyższego poprosił o wycięcie zakrzyczeń i rozważenie 

możliwości wycięcia drzew. Wskazał, że w przyszłości warto byłoby pomyśleć o budowie chodnika 

w tym miejscu.  

 Wiceprzewodniczący Józef Kowaś wskazał na konieczność sfrezowania wybrzuszeń na  

ul. Dworcowej w Twardawie. Przypomniał, że na wysokości posesji nr 4 miała być przełożona 

kosatka, natomiast przy PKP zgłosił brak krawężników.  

 Radna Gizela Grzesik wskazała, że w miejscowości Leśnik część pobocza została 

wyremontowana przez mieszkańców. Droga jest bardzo wąska. Poprosiła o fachowy remont pobocza.  

 Przwodniczący RM w imieniu mieszkańców ul. Wiejskiej w Głogówku, zwrócił się  

o przedłużenie wjazdu na pola, po stronie prawej na tej ulicy.  

 

 Pan Józef Skiba udzielił odpowiedzi na następujące pytania: 

• Radnego Andrzeja Wawera – poinformował, że na drogach wskazywane są miejsca przeznaczone 

do remontu. W trakcie prowadzonych robót niejednokrotnie konieczne jest zwiększanie nakładów 

finansowych. Jednakże podkreślił, że podział środków zawsze idzie w parze z długością dróg  

w danej gminie. Co do środków przeznaczonych do wydatkowania przez Wydział Infrastruktury 

w 2014 roku, było to koło 1,5 mln.   

• Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby – poinformował, że rozezna sprawę zbiornika przeciw 

pożarowego. W kwestii drogi relacji Mochów – Racławice Śląskie poinformował, że droga ta 

zapisana jest w obrzeże funkcjonalnym. Ponadto w ramach porozumienia Polsko – Czeskiego miał 

być wykonany remont dróg przygranicznych, po obu stronach. Jednakże Czesi wycofali się z tego 

projektu. Możliwe, że uda się przeprowadzić remont tej drogi w ramach programu RPO. Dnia 5.10 

br. odbędzie się zebranie w Dzierżysławicach, gdzie min. zostanie poruszany ten temat. 

• Radnego Mariusza Wdowikowskiego - poinformował, że na lipcowym spotykaniu z większością 

Burmistrzów Powiatu Prudnickiego ustalono, że wszelkie prace i budowy będą finansowane po 

połowie. Niestety ze strony Burmistrza Głogówka nie było woli w tej kwestii.  

• Radnego Piotra Bujaka – wyjaśnił, że w 2009 roku w ramach Krajowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych było wnioskowane o remont drogi Stare Kotkowice – Wróblin. Niestety nie 



starczyło środków. Planowane jest wykonanie naprawy pobocza, co powinno umocnić tą drogę na 

parę kolejnych lat.  

Następnie głos zabrał Pan Bronisław Rycko, który odpowiedział na pytania: 

• Przewodniczącego RM – poinformował, że przedłużenie przepustu na ul. Wiejskiej zostało 

wykonane około 2 miesiące temu, na wniosek Pani Sołtys.  

• Radnej Gizeli Grzesik – pobocza w miejscowości Leśnik zostaną uzupełnione prawdopodobnie 

jeszcze w roku bieżącym. 

• Radnego Marka Pelki – poinformował, że będzie prowadzona wycinaka drzew znajdujących się  

w pasie drogowym na szerszą skalę.  

• Wiceprzewodniczącego Józefa Kowasia – poinformował, że nie ma możliwości sfrezowania drogi 

jeszcze w tym roku. Natomiast zgłoszony barak krawężników, ma miejsce wzdłuż drogi na terenie 

należącym do PKP, co stanowi znaczne trudności i komplikacje. Prace zostaną wykonane po 

uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.  

 

Pan Józef Skiba poinformował, że w przyszłym roku planowane jest wykonanie dwóch zadań 

inwestycyjnych na terenie Gminy Głogówek tj. most w Kierpniu oraz droga Zwiastowice – 

Ucieszków. Wszystko jednak uzależnione jest od dofinansowanie.  

 

Radny Powiatowy Tadeusz Wrona poinformował o złożonym przez siebie wniosku do 

projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 rok, w następującym brzmieniu.: 

• Odtworzenie rowów i przepustów drogi wzdłuż drogi powiatowej nr P 12090 na 

odcinku od Racławic Śląskich do Mochowa. 

• Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr P 12090 

w miejscowości Dzierżysławice.  

• Remont mostu w Kierpniu łączący drogi powiatowe nr P 18370 z P 12780. 

• Remont z wymianą nawierzchni drogi powiatowej nr P12110 w Zwiastowicach.  

• Remont i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr P 12540 na 

odcinku Głogowiec – Kazimierz. 

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr P 12540 w Kazimierzu od budynku nr 3 

do 68. 

• Zabezpieczenie środków na utrzymanie dróg.  

 

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz poinformował, że w minionym roku w 100 %, przez 

Gminę Głogówek zostały zrealizowane dwie inwestycje, których wykonanie leżało w gestii Powiatu. 



Ponadto Gmina Głogówek przejęła wiele dróg powiatowych. Uznał, że jeśli każda Gmina zrobi tyle, 

co Gmina Głogówek można będzie pomyśleć o wspólnym finansowaniu zadań inwestycyjnych.  

Pan Józef Skiba oświadczył, że prześle do wiadomości zarówno Burmistrzowi jak i Radzie 

informację nt. ilości przejętych dróg oraz współfinansowania. Zaproponował, by rozpocząć dialog  

w tej kwestii i wspólnie spróbować wypracować rozwiązanie.  

Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że skoro obiekty należą do Powiatu, partycypacja  

w koszta po stronie Gminy powinna być na mniejszym poziomie niż 50 %.  

 Radny Piotr Bujak wobec powyższego przypomniał, że w poprzednim miesiącu Radny 

głosował za 60% dofinansowaniem na rzecz Zarządu Województwa.  

  

 Przewodniczący RM podziękował przedstawicielom Powiatu, za udział w Sesji oraz 

przedstawione informacje. Ponadto poinformował, że do udziału w obradach był zaproszony także 

Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA Pan Marcin Bronkiewicz. Z przyczyn służbowych nie 

mógł jednak uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu.  Jednakże przekazał pismo, którego fragmenty 

odczytał Przewodniczący RM, a które stanowi załącznik do protokołu.   

 

Ad 6.  

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie następujące uchwały: 

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

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: przyj ęto do wiadomości. 

W związku z brakiem uwag projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:   

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się; 

 

b) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Głogówku, 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: przyj ęto do wiadomości. 

W związku z brakiem uwag projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania:   

11 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymały się; 



c) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Głogówek na 

2016 r., 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: negatywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: negatywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: negatywna. 

Wynik głosowania:   

3 za/ 8 przeciw/ 4 wstrzymały się; 

 

d) w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Głogówka w zakresie zwiększenia 

przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego 

rejestru zawieranych umów, 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: negatywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: negatywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: negatywna. 

 

Radny Piotr Bujak wskazał, iż pomimo negatywnych opinii Komisji pragnie zwrócić się do 

Radnych o podjęcie w/w projektu uchwały, co umotywował w następujący sposób: 

„Stosownie do art. 241 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960, (Dz. 

U. Nr 30 poz. 168 ze zm.), pragnę wskazać, że udostępnienie rejestru umów cywilnoprawnych 

wpisywałoby się w ogólny nurt zwiększania przejrzystości i jawności działania organów administracji 

publicznej, pozytywnie wpływając na relacje tychże organów z obywatelami, a także budowałoby 

zaufanie obywateli do tych organów.  

Mimo, iż ustawodawca w art. 8 ust.3 w związku z art. 6 ust.1 Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej nie wskazał, że częścią obowiązkową Biuletynu Informacji Publicznej jest rejestr umów, to 

jednak zwrócić należy uwagę na art. 8 ust. 3 zdanie 2: Podmioty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. 

Nadto w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie biuletynu 

informacji publicznej z dnia 18 stycznia 2007 roku w § 11 ust. 5 lit. b wskazał, iż w Biuletynie 

Informacji Publicznej mogą być udostępniane inne informacje publiczne, o którym mowa w art. 8 ust. 

3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, 

zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub 

przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje. Do takich 

informacji należy zaliczyć informacje związane z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego.  



Dostępna bez przeszkód informacja o tym, jak wydawane są nasze podatki ma znaczenie praktyczne. 

Bez przeszkód, bez dodatkowych formalności, po prostu uzupełniana na bieżąco i widoczna dla 

wszystkich w internecie. Co więcej udostępniana tak, aby można było ją łatwo zestawić i porównać  

z innymi informacjami. Zatem możliwa do odczytu maszynowego na przykład w formie arkusza 

kalkulacyjnego.  

Wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny i może zostać oceniony, pracownik bardziej dba 

o to, aby zapłacona kwota zapewniała dobrą, jakość za dobrą cenę. To oczywista oszczędność  

i ochrona przed nieprawidłowościami. Widząc jak pieniądze są wydawane i co ile kosztuje - możemy 

się z tego uczyć. Niektórzy porównują ceny pomiędzy gminami i tak zaczyna się wspólne myślenie  

o oszczędnościach i o tym jak pieniądze wydać w jak najlepszy sposób.  

Ponadto stworzenie i upublicznienie wspomnianego rejestru w Biuletynie Informacji 

Publicznej zwolni urząd z obowiązku każdorazowego udostępniania takich informacji na wniosek 

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o dostępie informacji publicznej: Informacja publiczna, która nie została 

udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na 

wniosek.  

Przepisy ustawy o finansach publicznych przesądzają w zasadzie o jawności gospodarki 

finansowej w sferze publicznej – tak art. 33 ust. 11 w z. z art. 35 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz art. 35.  

W doktrynie przyjmuje się, że jawność finansów publicznych oznacza swobodny dostęp obywatela do 

informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym (W. Misiąg, A. Niedzielski, Jawność  

i przejrzystość finansów publicznych w Polsce w świetle standardów Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 2001, Nr 29, s. 5, zobacz także  

C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych (Komentarz, Warszawa 2010, s. 155), a także 

szerzej, jako sytuację, w której informacje dotyczące całego sektora finansów publicznych są 

publicznie dostępne i podlegają publicznej ocenie. Rozumienie, więc jawności w kontekście budżetu 

rozszerzonego na cały sektor finansów publicznych w odniesieniu do gospodarowania środkami 

publicznymi. Co więcej postulowana zasada jawności uzyskała statut normatywnej, a więc prawnie 

wiążącej. Aktualna ustawa o finansach publicznych z 2009 r. recypuje w zasadzie (z niewielkimi 

zmianami) rozwiązania poprzednich ustaw o finansach publicznych (Ustawa o finansach publicznych. 

Komentarz red. prof. dr hab. Paweł Smoleń, Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H. Beck, 

Wydanie: 1 poprawione – komentarz do art. 33). 

Jawność finansów publicznych ma szczególny charakter, na co zwraca uwagę Cezary 

Kosikowski w publikacji „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych”: 

Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest 

udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków 



dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia 

ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych 

oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu.  Obywatele chcą także wiedzieć, ile 

kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne 

dotyczące także celów tj. konsumpcja zbiorowa i indywidualna. Społeczeństwo pragnie również 

wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować 

gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się, 

zatem narzędziem oceny sytemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, 

ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. 

Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej 

nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast 

społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.  

 Już sama treść art. 35 ustawy o finansach publicznych przesądza o jawności umów. Również 

na takie podejście do zasad jawności wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Z uwagi na powyższe 

w przedmiotowej sprawie organ był zobowiązany, w oczenie Rzecznika, do udostępnienia 

wnioskodawcom kserokopii umów zawartych z kancelariami prawnymi. Ponadto udostępnianie treści 

umów nie wymaga przetwarzania informacji w żaden sposób, organ jest więc zobowiązany do ich 

udostępnienia bez względu na interes prawny lub faktyczny (Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich  

z dnia 27 sierpnia 2012 r. znak RPO-710234-I/12/KM w sprawie jawności umów podpisanych przez 

gminę Warszawa). 

 Również, co do jawności umów nie miał wątpliwości Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. Akt I OSK 2215/11 w zasadzie wyłączył 

możliwość ograniczania dostępu do umów w przypadku ich nawiązywania na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Jawność umów w sprawach zamówień publicznych na gruncie ustawy 

o dostępie do informacji publicznej wyłącza możliwość odmowy ich udostępnienia z powołaniem się 

na którąkolwiek z tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest, zatem dopuszczalne wydawanie decyzji 

odmawiającej udostępnienia umów w sprawach zamień publicznych, gdyż są one jawne.” 

Wobec powyższego Radny Piotr Bujak zwrócił się do Rady o podjęcie uchwały w imię 

dbałości o środki publiczne. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Hołówko przypomniał, że opinia prawna na 

temat przygotowanego projektu uchwały budzi zastrzeżenia. Radny otrzymał ją na piśmie i się do niej 

nie ustosunkował. Ponadto zapytał czy ktoś spośród obecnych Radnych miał problem z otrzymaniem 

jakichkolwiek informacji dotyczących zawieranych przez gminę umów. 



Radny Piotr Bujak stwierdził, że miał problemy z otrzymaniem takiej informacji i ma je nadal. 

Poinformował również, że w drodze autopoprawki złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 

skorygowany projekt uchwały dostosowany do opinii Radcy Prawnego i to on będzie za chwilę 

głosowany. 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. 

Wynik głosowania:   

6 za/ 8 przeciw/ 1 wstrzymały się; 

 

e) w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz poinformował, że Członkowie Komisji 

Rewizyjnej wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym. 

Wynik głosowania:   

8 za/ 7 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

f) w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania:   

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad 7. 

Zapytania Radnych. 

 

Radny Tomasz Nosol podziękował za szybką interwencję w ślad za interpelacją dot. przeglądu  

i naprawy hydrantów w miejscowości Mionów.  

 

Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Młyńskiej wyraziła głębokie zaniepokojenie, 

wobec faktu składowanej przez miejscowych przedsiębiorców hałd ziemi oraz budowania 

betonowych płotów. W kontekście powyższego oraz z uwagi na lokalizację ul. Młyńska na terenie 

zalewowym, prosiła o przedstawienie stanu faktycznego sprawy.  

 

Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że w ramach funduszu sołeckiego na 2015 roku, Sołectwo 

Biedrzychowice miało zabezpieczone 10 tys. złotych na remont drogi gminnej „siedlung”. Podała, że 



z uzyskanych informacji wynika, iż pomimo trwającego już 4 lata postępowania spadkowego, co do 

tej drogi, sprawa wciąż pozostaje nieuregulowana. Wobec czego zapytała czy istnieje możliwość, by  

Rada Sołecka wystąpiła o zmianę zadania, a mianowicie o remont innej drogi, tj. drogi obok „domu 

nauczyciela”. 

 

Radny Piotr Bujak: 

1. poprosił o uszczegółowienie, czego dotyczyły następujące punkty wymienione w informacji 

Burmistrza o pracy między sesjami:  

• 31.08 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, 

• 15.09 – spotkanie z Prezesem OZPN Markiem Procyszynem – Opole, 

• 15.09 – spotkanie w Opolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 

• 18.09 – spotkanie z Dyrektorem Opolskiego Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych 

Andrzejem Butrą.,  

• 23.09 – spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu; 

• 23.09 – nagranie audycji w Radio Doxa w Opolu; 

• 25.09 – spotkanie w WFOŚiGW w Opolu; 

2. Zapytał o plan wizyty Burmistrza w Solesznikach Małych, z rozkładem podjętych działań. 

Dożynki odbywały się 13.09.2015 r., wobec czego poprosił o udzielenie informacji, co 

Burmistrz robił w dniach 11.09, 12.09 oraz 14.09. Jakim środkiem transportu podróżował na 

Litwę, jakie ewentualne koszty poniosła z tego tytułu Gmina Głogówek. Jaki był skład 

osobowy delegacji.  

3. W związku z udziałem Burmistrza w obchodach „Dnia Działkowca” poprosił o przedstawienie 

planu spotkania, jakie zostały podjęte działania, czy Burmistrz przemawiał, jeśli tak, czego 

dotyczyło przemówienie.  

4. Zapytał, czy możliwa bedzie rejestracja sesji i komisji w formie audio i wideo.    

5. Zapytał, czy Gmina Głogówek przewiduje wydanie gminnego kalendarza imprez na 2016 r., 

opartego na przeglądarce google, gdzie mogłyby być zamieszczane wszelkie wydarzenia  

z terenu Gminy. Mieszkańcy mieli by możliwość aktywnego udziału w tworzeniu kalendarza, 

a jednocześnie możnaby uniknąć kolizji terminów.  

6. Ponowił zapytanie czy zostanie przeprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Fabrycznej  

w Głogówku. Stwierdził, iż mieszkańcy tej ulicy domagają się ustawienia znaku ograniczenia 

prędkości do 30 km/h, na początku ulicy, a nie na jej końcu.  



7. Zapytał czy doczeka się publikacji wszystkich interpelacji, wniosków i zapytań w internecie, 

wraz z odpowiedziami.  

8. Poprosił o przedstawienie informacji nt. sytuacji w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Głogówku, 

a konkretnie przyległego budynku gospodarczego. Czy zostały podjęte jakieś działania, jaki 

jest ich koszt i jaka jest koncepcja. 

9. Poprosił o udzielenie informacji publicznej, kto jest właścicielem Budynku Przedszkola 

Publicznego nr 4 w Głogówku, na jakich warunkach korzysta z niego Gmina Głogówek, na 

podstawie jakich umów, dokumentów, jakie były zakresy zawarcia umowy najmu, użyczenia 

itp. za okres od 2006 roku. Na jakich zasadach, z jakim okresem obowiązywania były 

zawierane te umowy.  

10. Poprosił o udzielenie informacji, czy został już rozwiązany problem krążącej listy  

w przedszkolu w Szonowie, dotyczącej wyprawki przedszkolaka. 

11.  Poprosił o udzielenie informacji, na jakim etapie jest tworzenie „Strategii Rozwoju Gminy 

Głogówek”, w jaki sposób jest kontrolowany proces tworzenia strategii, kiedy przewiduje się 

oddanie jej wstępnej wersji, jakie koszty dotychczas zostały poniesione. 

12. Zapytał gdzie, jako Radny Rady Miejskiej w Głogówku może odbywać dyżury, wskazując na 

godz. 18.00 – 19.00. 

13. Poprosił o udzielenie informacji na temat wszystkich delegacji Burmistrza począwszy od 

stycznia br. do chwili obecnej, ze wskazaniem wszystkich wyjazdów, ilości przebytych 

kilometrów oraz środka transportu.  

14. Poprosił o udzielenie informacji na temat dotychczas podjętych działań w kwestii rekultywacji 

dzikiego wysypiska śmieci w Racławicach Śląskich, nr ewidencyjny działki 67 i 68, mapa 5, 

obręb Racławice Śląskie, począwszy od lutego 2015 roku.  

Następnie Radny Bujak na ręce Przewodniczącego RM złożył pisemną interpelację oraz wnioski 

do budżetu Gminy Głogówek. 

 

Radna Róża Zgorzelska zwracając się do Wiceprzewodniczącej RM Bogusławy Poremba 

oświadczyła, że 4 lata temu zostały podjęte uzgodnienia w sprawie budowy pomnika poległych 

mieszkańców Racławic w pierwszej wojnie światowej. Stwierdziła, że do dnia dzisiejszego nie ma 

widocznych efektów tych uzgodnień. Zapytała, na jakim etapie znajdują się przygotowania do 

ustawienia pomnika.  

 



Radny Stanisław Stadnicki w kontekście minionego spotkania w Głubczycach, w sprawie 

przyszłości linii kolejowych, zapytała czy wybrzmiała sprawa odtworzenia 100 metrów 

skradzionych torów. 

 

Ad 8.  

Burmistrz udzielił odpowiedzi na następujące pytania Radnych: 

Radnej Gabrieli Nizińskiej – z zainteresowanymi mieszkańcami ul. Młyńskiej zostały 

podjęte pewne uzgodnienia, niestety w październiku zeszłego roku cześć osób się z nich wycofała, 

wobec czego temat wrócił na wokandę. Uznał, że wskazane byłoby zorganizowanie kolejnego 

spotkania celem przypomnienia podjętych uzgodnień i deklaracji.  

Radnego Stanisława Stadnickiego – poinformował, że spotkanie odbyło się w Opolu, 

organizatorem był Pan Marszałek Tomasz Kostuś, z udziałem przedstawiciela PKP i PLK, Radnej 

Sejmiku Województwa Pani Katarzyna Czochara oraz Burmistrz Głubczyc. Zostały podjęte 

uzgodnienia. Warunkiem przejęcia linii kolejowej jest doprowadzenie jej do stanu użyteczności.  

Za trzy miesiące odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego mają być uszczegółowione 

zamierzenia PKP i PLK. 

 

Burmistrz poinformował, że na pozostałe zapytania, odpowiedzi zostaną udzielone w formie 

pisemnej.  

 

Ad 9. 

Wolne wnioski i informacje.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz poinformował, o zajściu, które 

miało miejsce podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 września br. Stwierdził, że Radny 

Piotr Bujak stworzył „prowokację” wobec Burmistrza Głogówka. Przedstawiając kompromitujące 

przedmioty oraz wątpliwe dokumenty zarzucił Burmistrzowi brak nadzoru na podległymi 

placówkami. Spowodowało to zamieszanie wśród Radnych oraz niepotrzebne konflikty. Ponadto 

Radny poinformował o odbytej wizytacji Szkoły Podstawowej w Szonowie wraz z Oddziałem 

Przedszkolnym, której tematem był przegląd bazy sportowo dydaktycznej.  Następnie przedstawił 

protokół sporządzony na tą okoliczność, niniejszej treści: 

„Komisja w składzie: 

przewodniczący: Henryk Regimowicz, 

członkowie:  

• Tomasz Nosol, 



• Andrzej Żebrowski, 

• Piotr Bujak, 

udała się do Szkoły Podstawowej w Szonowie. 

Po obiektach szkolnych oprowadzała Dyrektor Szkoły – Pani Grażyna Kowalska – Woźna.  

W spotkaniu uczestniczyła również kierownik referatu oświaty –  Pani Ewa Radziwiłł. 

 Członkowie Komisji obejrzeli zaplecze sportowe szkoły – piękny kompleks boisk wraz  

z placem zabaw, świetlicę szkoły, niektóre sale lekcyjne (w tym – salę dla dzieci sześcioletnich  

z bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne) pracownię komputerową i przedmiotową. 

 W Oddziale Przedszkolnym Komisja obejrzała pomieszczenia, w których przebywają dzieci, 

wygląd sal w tym szafki dla dzieci z indywidualnym wyposażeniem w ramach wyprawki dla 

przedszkolaka. 

Wnioski: 

Obiekty sportowe oraz pomieszczenia szkoły i oddziału przedszkolnego w Szonowie są bardzo 

zadbane, estetyczne i prawidłowo wyposażone. 

Komisja wnioskuje, aby w najbliższym czasie; 

- wykonać ogrodzenie wokół szkoły, 

- wymienić wykładzinę podłogową w holu szkoły, 

- zaktualizować bazę komputerów w pracowni, 

- wykonać ogrodzenie od strony Ośrodka Zdrowia przy budynku przedszkolnym, 

- doposażyć plac zabaw przy oddziale przedszkolnym.” 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba odniosła się do zapytania Radnej Róży 

Zgorzelskiej, informując, że na odbytym trzy lata temu zebraniu wiejskim, przy udziale 50 

mieszkańców, jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia na teren Racławic Śląskich 

pomnika pochodzącego z okresu I Wojny Światowej, upamiętniającego poległych ówczesnych 

mieszkańców wsi. Wskazała, że kwestia ta jest bardzo delikatna. Poinformowała, że mieszkańcy 

Racławic Śląskich zadecydowali, iż sami uporają się ze wszelkimi formalnościami. W chwili obecnej 

przygotowywana jest dokumentacja.  

  

Radny Piotr Bujak odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

zwrócił uwagę, iż kompromitacji szuka się nie tam gdzie do niej doszło. Wyjaśnił, że w pewnej 

formie ekspresji chciał unaocznić problem zaistniały w Gminie. Wyraził ubolewanie nad reakcją, co 

do powyższego.     

 



Sołtys Sołectwa Kazimierz Irena Lesiak podziękowała za wykonie odcinka drogi gminnej 

w Kazimierzu. Podkreśliła, że droga częściowo została sfinansowana z funduszu sołeckiego w kwocie 

12 tys. złotych, oraz z budżetu Gminy w kwocie 20 tys. złotych. Ponadto poprosiła o połatanie dziur 

w odcinku drogi prowadzącej od remizy do pałacu.  

 

 Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski: 

1. poinformował, że jeden z mieszkańców Mochowa, 7 lat temu, na terenie zalewowym dokonał 

nasadzenia wierzby energetycznej, która w chwili obecnej stanowi znaczne zagrożenie 

powodziowe. Jest to zagajnik o wysokości 5 metrów, który przedziera cała łąkę od wału aż do 

rzeki Osobłogi. Zwrócił się o wydanie decyzji nakazującej wycięcie tego zagajnika.  

2. Wskazał, iż na kierownicy rzeki Osobłoga, gdzie jest podział na Kierpień i Rzepcze, nie 

został wykonany przepływ wody na kanał ulgi do Kierpnia.  

 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szonowie Grażyna Kowalska – Woźna odniosła się 

wspomnianej wcześniej sprawy pisma z wyprawką przedszkolaka. Oświadczyła, że zarówno Pan 

Burmistrz, jak i ona nie stworzyli takiej listy ani się też pod nią nie podpisywali. Wskazała, że takowe 

„wyprawki” są ustalane na zebraniu rodziców, którzy to akceptują.  

Zwracając się do Radnego Piotra Bujaka stwierdziła, że podczas wizytacji Komisji Rewizyjnej 

w Szonowie, nie miała wiedzy o sprawie listy, ponadto odniosła wrażenie, że placówka podobała się 

Radnemu. Tymczasem po 19 latach bycia dyrektorem przyszło jej usłyszeć, od takiego młodego 

człowieka, jakim jest Radny Bujak, że jest niekompetentna. Wskazała, że nie jest w stanie 

kontrolować każdego ruchu nauczycieli. Jednakże stara się, żeby niczego uczniom nie brakowało. 

Zauważyła, że budżety szkół są też uzależnione od decyzji Rady. Wobec czego wyraziła nadzieję, że 

przyszłoroczne środki na rzecz oświaty, zostaną zabezpieczone w takiej wysokości, w jakiej 

zaplanują to dyrektorzy. 

Pani Dyrektor poinformowała, że nie dotarły do niej żadne skargi. Wobec czego w dniu 

wczorajszym zorganizowała zebranie z rodzicami, podczas którego uzyskała informację, iż rodzice 

dobrowolnie podjęli pewne ustalenia. Zaznaczyła, że rodzice obawiają się przekształcenia przedszkola 

w placówkę społeczną, wobec czego chcą brać czynny udział w żuciu Szkoły i Przedszkola,  

w związku, z czym wspierają placówkę w miarę swoich możliwości. 

Podkreśliła, że jest jej niezmiernie przykro w związku zaistniałą sytuacją. 

  

 Następnie głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że nigdy nie było pomysłu  

o przekształceniu szkół czy przedszkoli w placówki społeczne. Wyjaśnił, że szkoły społeczne są 



finansowane częściowo z budżetu Państwa, a częściowo przez rodziców. Stwierdził, że powszechnie 

wiadomym jest, iż środki przekazywane w ramach subwencji oświatowej są niewystarczające. Gmina 

musi partycypować w kaszta nawet do 55%. 

 Wskazał, że jedną z pierwszych decyzji, jakie podjął po objęciu funkcji burmistrza, była 

reaktywacja żłobka. Uznał, że w młodzież należy inwestować od samego początku i, że nigdy 

wspólnie z Radnymi nie żałował wydatków na młodzież.  

 Ponadto poinformował, że w Gminie Głogówek, jako jedynej na terenie województwa 

opolskiego, będzie realizowany program „Senior Vigor”, skierowany dla ludzi po 60 roku życia, 

którego celem jest aktywizacja osób starszych. Przy tej okazji podziękował Radnym za współpracę  

i poparcie tej inicjatywy.  

 

 Radny Piotr Bujak zwracając się do Pani Dyrektor Sz. P. w Szonowie, poprosił o nie 

sugerowanie jakoby przy okazji wizytacji nie było mowy o liście, gdyż jak oświadczył informował  

o sprawie i przedłożył do wglądu listę. Podał, że wobec powyższego Pani Dyrektor stwierdziła, że 

lista wyszła gdzieś z placówki.  

 Pani Dyrektor uzupełniła, że powiedziała, iż „nie zaprzecza, ponieważ tej listy nie pisała”, taki 

jak i Burmistrz.  

 Kontynuując Radny Bujak podziękował, za stanowisko przedstawione przez Panią Dyrektor. 

Stwierdził, że przedmiotową listę otrzymał od jednego z rodziców z Szonowa. Poinformował, że za 

każdym razem, gdy zwróci się do niego choćby jeden sfrustrowany rodzic, którego sytuacja 

materialna nie pozwala na zakup pewnych materiałów, a poprzez otrzymanie takiej listy znajduje się 

pod pewną presją, zawsze podejmie trud i nagłośni problem. Gdyż będzie walczył i troszczył się  

o tych najmniejszych, słabych i wykluczonych. 

 

 Radny Henryk Regimowicz w kwestii poruszonego tematu obchodów „Dnia Działkowca” 

poinformował, że corocznie odbywają się takowe spotkania we wszystkich ogrodach działkowych. 

Wskazał, że powszechnym zwyczajem jest zapraszanie gospodarzy miasta, notabli, wobec czego 

cyklicznie zapraszany jest także Burmistrz Głogówka. Podkreślił, że jest to spotkanie czysto gościnne 

i nie prowadzi się tam żadnej polityki.   

 

Ad 10. 

W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław Hołówko 

zakończył posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 


