PROJEKT PROTOKOŁU NR XVI/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku Mieczysław Hołówko. Przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził
quorum. Na 15 Radnych, obecnych było 15. Lista obecności Radnych, zaproszonych do udziału
w Sesji gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM odczytał proponowany Porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie Protokołu z XV sesji RM.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady na 2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogówek na 2016 r.,
b) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat,
d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Opolskiego,
e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mionów na lata 2016 – 2020,
f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomice na lata 2016 – 2020,
g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzch na lata 2016 – 2020,
h) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior –
WIGOR” w Głogówku.
5. Zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie XVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do przedstawionego Porządku.
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Radny Piotr Bujak zgłosił wniosek formalny o zmianę Porządku obrad polegającą na
wprowadzeniu, jako pkt 2 Porządku następującego tematu: „odczytanie i analiza wystąpienia
pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2015 r.”. Stwierdził, że Rada
Miejska, by prawidłowo móc wykonywać swoje zadania, szczególnie funkcje kontrolną, powinna
z niniejszym wystąpieniem być zapoznana. Natomiast na chwilę obecną brak jest woli w tej kwestii,
gdyż po dzień dzisiejszy wystąpienie Radnym nie zostało nijak przedłożone. Wobec powyższego
zaapelował do Rady o poparcie niniejszego wniosku.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Wynik głosowania:
za 6/ przeciw 8/ wstrzymała się 1.
Przewodniczący RM wskazał, że przy 8 głosach przeciw wniosek został oddalony. Wobec czego pod
głosowanie poddano wyżej przedstawiony Porządek obrad.
Wynik głosowania:
za 9/ przeciw 4/ wstrzymały się 2.

Kolejno Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XV Sesji RM.
W związku z ich brakiem, protokół został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się
następująco: za 14/ przeciw 0/ wstrzymała się 1.

Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy w okresie
międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3.
Przewodniczący RM zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedstawienie
ewentualnych uwag do opracowanych podczas procedur komisyjnych Planów Pracy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz zgłosił następujące uwagi do Planu
Pracy Komisji Rewizyjnej:
•

wniósł o wykreślenie pkt 2 - miesiąc luty,

•

wniósł o skorygowanie pkt 2 – miesiąc marzec, który winien brzmieć: „Kontrola dokumentacji
przetargowej za 2015 r.”,

•

wniósł o wykreślenie pkt 2 – miesiąc wrzesień.
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Wobec powyższego Przewodniczący RM uzupełnił, że projekt budżetu tworzony jest przez
władze zarządzające Gminą. Tak, więc Rada nie opracowuje założeń do niego. Projekt jest
przedkładany Radnym na półtorej miesiąca przed uchwaleniem, celem zapoznania się, jak również
sporządzenia ewentualnych poprawek.
Przewodniczący Komicji Rewizyjnej przystąpił do dalszej kontynuacji:
•

wniósł o wykreślenie pkt 2 – miesiąc październik,

•

wniósł o wykreślenie pkt 2 – miesiąc listopad.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do wniosków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Piotr Bujak stwierdził, że jest zaskoczony wnioskowanymi zmianami, tym bardziej, że

w dniu poprzednim Plan Pracy Komisji został zatwierdzony przez Członków Komisji. Poprosił
o podanie argumentów, dlaczego z Planu powinna zostać usunięta kontrola, wybranego większością
głosów, zamówienia publicznego. Zastanawiał się także, dlaczego decyzja została zmieniona „z dnia
na dzień”. Następnie poruszył kwestię opracowania wniosków do budżetu, którymi jak uznał Rada
może się zająć. Kontynuując stwierdził, że fundamentalną kwestią jest ocena pozyskiwanych
funduszy ze środków europejskich. Raz jeszcze poprosił o uargumentowania nowego stanowiska.
Radny Tomasz Nosol przychylił się do powyższej prośby.
Radna Róża Zgorzelska oświadczyła, że opracowywany Plan był wnikliwie analizowany
i dyskutowany, a następnie większością głosów przyjęty. Wobec czego wyraziła swoje głębokie
zdziwienie proponowaną zmianą.
Radny Piotr Bujak zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał, co się
stało, że nastąpiła taka diametralna zmiana.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przegłosowanie postawionych wniosków.
Radny Andrzej Wawer wyjaśnił, że podczas posiedzenia Komisji proponował, by wyboru
przewidzianego do kontroli zamówienia publicznego dokonać „na bieżąco”.
Radny Marek Pelka zapytał czy Radny Regimowicz przedstawiał Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej swój, czy ten który został przegłosowany podczas wczorajszego posiedzenia komisji.
Stwierdził, że idąc tym tokiem, przegłosowany większością głosów Plan Pracy Komisji może za
każdym razem być zmieniany przez Przewodniczącego. Zwracając się do Przewodniczącego zapytał,
czy istnieje taka możliwość.
Burmistrz Głogówka odniósł się do poruszonej kwestii środków zewnętrznych. Poinformował,
że w budżecie zawsze wskazane jest, w jaki sposób i z czego składa się budżet, oraz możliwości
pozyskania środków. Pozyskane w trakcie roku dotacje wprowadzane są do budżetu uchwałą, gdzie
czytelnie i jasno przedstawione jest ich przeznaczenie i wykorzystanie. Następnie zwracając się do
Radnego Marka Pelki wskazał, że każdy ma prawo do zgłaszania poprawek w trakcie sesji.
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Radny Marek Pelka stwierdził, że zapytał czy Radny Regimowicz przedstawia swój projekt
Planu czy przegłosowany przez Komisję Rewizyjną.
Burmistrz wskazał, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował swoje poprawki.
Radny Marek Pelka oświadczył, że Radny Regimowicz nie zaproponował swoich poprawek,
natomiast jako Przewodniczący Komisji powinien przedstawić przegłosowany przez Członków
Komisji Plan Pracy.
Przewodniczący RM przerwał powyższą dyskusję. Uznał, że Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej ma prawo wnieść poprawki, które zostaną poddane pod głosowanie.
Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że w trakcie wczorajszego posiedzenia była ogłaszana
przerwa po to, by móc zasięgnąć opini radcy prawnego. Plan został przegłosowany, a teraz
z nieznanych przyczyn zostało zmienione zdanie.
Radny Andrzej Wawer uzupełnił, że przerwa była ogłoszona w związku z jednym tylko
punktem, a mianowicie propozycją Radnego Bujaka dot. wprowadzenia opiniowania materiałów na
sesję do Porządku obrad każdej Komisji. I ta właśnie sprawa była konsultowana z radcą. Dodał także,
iż Plan został przyjęty większością głosów, ale nie jednomyślnie.
Radny Piotr Bujak złożył wniosek formalny o zdjęcie niniejszego punktu z Porządku obrad
i cofnięcie do Komisji, celem wypracowania wspólnego konsensusu. Gdyż w chwili obecnej forum
Rady Miejskiej staje się miejscem, gdzie trwa spór o coś, co wczoraj zostało już ustalone. Poprosił
o poddanie wniosku pod głosowanie. Oświadczył, że istotą Komisji Rewizyjnej jest działalność
kontrolna. W chwili obecnej jest ona wyjaławiana, a jej działalność będzie podobna do tej z roku
ubiegłego. Uznał, że Komisja Rewizyjna winna zająć się kontrolą.
Przewodniczący RM zakończył powyższą dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Radnego
Bujaka o cofnięcie Planu Pracy Komisji Rewizyjne do prac Komisji, celem ponownego rozpatrzenia.
Wynik głosowania:
za 6/ przeciw 9/ wstrzymało się 0.

Następnie Przewodniczący RM poddał po głosowane zgłoszone przez Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Henryka Regimowicza poprawki:
•

wykreślenie pkt 2 – miesiąc luty: wynik głosowania – 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało się;

•

skorygowanie pkt 2 – miesiąc marzec, który winien brzmieć: „Kontrola dokumentacji
przetargowej za 2015 r.”: wynik głosowania – 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało się;

•

wykreślenie pkt 2 – miesiąca wrzesień,: wynik głosowania – 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało
się;
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•

wykreślenie pkt 2 – miesiąc październik: wynik głosowania – 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało
się;

•

wykreślenie pkt 2 – miesiąc listopad: wynik głosowania – 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Następnie Przewodniczący RM przystąpił do zatwierdzenia:
1. Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, który został przyjęty następującym
stosunkiem głosów: 9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało się;
2. Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów na 2016 rok - wynik
głosowania: 12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się;
3. Planu Pracy Komisji ds. Społecznych na 2016 rok - wynik głosowania: 13 za/ 0 przeciw/
2 wstrzymały się.
4. Planu Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok - wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

Ad 4.
Przyjęcie projektów uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Głogówek na 2016 r.,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
W związku z brakiem uwag projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za 10/ przeciw 2/ wstrzymała się 3;

b) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0;
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat,
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0;

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Opolskiego,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
za 10/ przeciw 5/ wstrzymała się 0;

e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mionów na lata 2016 – 2020,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0;

f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomice na lata 2016 – 2020,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0;

g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzch na lata 2016 – 2020,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0;

h) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior –
WIGOR” w Głogówku.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
za 15/ przeciw 0/ wstrzymała się 0.

Ad 5.
Podczas obrad XVI Sesji RM zgłoszone zostały niżej opisane zapytania.
Radny Piotr Bujak:
1. Czego dotyczyły oraz jakie sprawy poruszane były na spotkaniach:
•

w dniu 04.01.2016 r. z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Szymonem
Ogłazą,

•

dnia 13.01.2016 r. w Zarządzie Dróg Krajowych w Opolu,

•

dnia 22.01.2016 r. z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Czocharą.

2. W dniu dzisiejszym o godz. 24.00 mija termin składania wniosków do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko działanie 2-3 dotyczące gospodarki wodno – ściekowej. Nabór, o którym mowa
skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i umożliwia
pozyskanie funduszy na budowę sieci kanalizacyjnej czy też oczyszczalni ścieków. Próg
dofinansowania w tym naborze wynosi 85% wartości inwestycji. W związku z czym Radny
zapytał, czy nasza Gmina wiedziała o tym konkursie, czy przystąpiła do niego. Jeśli nie,
poprosił o udzielenie odpowiedzi, dlaczego rezygnuje się z szansy na takie wsparcie.
Zaznaczył, że posiada informacje z pierwszej ręki o kilki samorządach województwa
opolskiego, które z wielkim entuzjazmem i aktywnością podeszły do niniejszego naboru.
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3. Poprosił o podanie nazw programów i funduszy, w ramach których planuje się przygotowanie
wniosków o dofinansowanie dla gminnych wydatków na 2016 rok.
4. Poprosił o wyjaśnienie istoty funkcjonowania w naszym urzędzie stanowiska pracy ds.
kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych. O ile kwestia
inwestycji i zamówień publicznych jest zrozumiała, jasna i powszechnie oczywista, to człon
„kanalizacja” w tym stanowisku pozostaje zagadką. Jakie kompetencje i zadania, a także
dokonania ma pracownik zatrudniony na tym stanowisku w zakresie kanalizowania Gminy
Głogówek.
5. W związku z przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów projektu ustawy dot. „Programu
500+” poprosił o udzielenie odpowiedzi, jak na chwilę obecną wygląda przygotowanie
naszego samorządu w tej kwestii. Ponadto poprosił o udzielenie informacji czy Gmina posiada
odpowiednie zasoby kadrowe i czy została już ustalona liczba dzieci z naszej Gminy, która
będzie mogła korzystać z tego programu.
6. Czy placówki oświatowe w Gminie Głogówek są kontrolowane w kontekście wprowadzania
opłat za wyprawki, środki czystości itp. Czy istnieje odgórne, pochodzące z Urzędu
Miejskiego przyzwolenie na pobieranie takich niesformalizowanych opłat. W przypadku, gdy
są one pobierane, bądź były pobierane Radny poprosił o wskazanie – na jakiej podstawie
prawnej. Oświadczył, że zgodnie z prawem oświatowym przedszkole nie jest uprawnione do
pobierania innych opłat, niż te ustanowione przez organ prowadzący. Poprosił o udzielenie
informacji jak Gmina ewidencjonuje bądź ewidencjonowała ewentualne wpłaty rodziców.
Placówki oświatowe stanowią jednostki budżetowe Gminy, wobec tego pieniądze powinny
wpływać na konto Gminy. Zapytał ile takich środków zaksięgowano w 2015 r.
Nawiązując do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
21 stycznia 2016 r.:
7. poprosił o udzielenie informacji, dlaczego Burmistrz nie przedłożył Radzie Miejskiej
w Głogówku wystąpienia pokontrolnego RIO. Czy wstydził się wykazanych tam uchybień
gdzie pojawia się, jako osoba odpowiedzialna bądź współodpowiedzialna za wykazane
uchybienia w 8 na 9 przypadków.
8. poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego pomiędzy poprzednią kontrolą RIO
przeprowadzoną w 2011 r., a tą niedawną nie sporządzono w Gminie Głogówek planu
w zakresie wykorzystania w gminnego zasobu nieruchomości, pomimo tego, że w IV kwartale
2011 r. Burmistrz poinformował RIO, iż taki plan zostanie wykonany. Co w tym przypadku
stanęło na przeszkodzie.
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9. Zapytał, dlaczego zaniechano obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego w latach
2014-2015.
10. Poprosił o udzielenie odpowiedzi, kto z Urzędu Miejskiego w Głogówku otrzymał dodatek
specjalny przyznawany w indywidualnym przypadku na czas określony, o którym mowa w pkt
4 wystąpienia pokontrolnego RIO.
11. Czy wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów w zakresie zamówień
publicznych polegającym na udzieleniu trzech zamówień z wolnej ręki na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości,
pomimo nie wystąpienia sytuacji umożliwiającej zastosowanie tego trybu, zostaną wyciągnięte
jakieś konsekwencje.
12. Czy konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych z pozostałe naruszenia
opisane w pkt 6 wystąpienia.
13. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osoby odpowiedzialnej za bezpodstawne
zapłacenie faktury na kwotę 17 724 Zł odbiorcy odpadów komunalnych, która została
wystawiona niezgodnie z umową.
14. Czy przewiduje się usprawnienie nadzoru nad pracą Urzędu Miejskiego w Głogówku, tak aby
nie dochodziło do tak rażących uchybień w przyszłości.
Ponad to:
15. Wniósł o przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców dzieci z Gminy Głogówek
w kwestii braku wymagalności jakichkolwiek opłat poza ustalonymi przez organ prowadzący
w kontekście uczęszczania dzieci do placówek oświatowych, gdyż świadomość tego jest niska,
a rodzice o niższym statusie materialnym w przypadku różnych zbiórek mogą odczuwać
swoisty dyskomfort.
16. Wniósł o zakończenie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji
Publicznej. Komunikat o trwającej aktualizacji strony widnieje tam od czerwca, co nie
wygląda zachęcająco, natomiast sam ten proces trwa bardzo długo. Radny wskazał, iż także
w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się wiele nieaktualnych informacji, które
znacząco zmieszają jego przejrzystość. Poprosił o ich usunięcie bądź uzupełnienie.
17. Wniósł o opublikowanie w BIP zapytań, wniosków i interpelacji Radnych wraz
z odpowiedziami.
18. Wniósł o każdorazowe publikowanie wraz z protokołem z Sesji RM, informacji Burmistrza
o pracy miedzy sesjami.
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Radna Róża Zgorzelska:
Zapytała dlaczego nikt z Gminy nie wziął udziału w szkoleniu nt. bioróżnorodności,
organizowanym przez Urząd Marszałkowski, gdzie poruszane były bardzo ciekawe tematy oraz
udzielane porady nt. możliwości pozyskiwania środków unijnych czy też pozabudżetowych.
Poinformowała, że w szkoleniu uczestniczyło wielu samorządowców oraz przedstawicieli
i Lederów Grup i Stowarzyszeń Odnowy Wsi. Niestety z naszej Gminy nikogo nie było, co uznała
za rzecz przykrą. Radna oświadczyła, że przy najbliższej okazji rozda pozyskane na szkoleniu
materiały.

Radny Marek Pelka:
1. Podał, że podczas obrad listopadowej oraz grudniowej sesji RM zadał bardzo szczegółowe
pytanie, które dotyczyło stanowiska do windykacji opłat za śmieci, na które nie została
udzielona mu odpowiedź. Zaznaczył, że otrzymana odpowiedź następującej treści:
„Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
ma związek z ogłoszeniem konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi” nie jest „żadną odpowiedzią”. Równie dobrze
Burmistrz mógł odpowiedzieć, że nazywa się Andrzej Kałamarz. Radny wskazał, że taką samą
odpowiedź otrzymała miesiąc wcześniej. Stwierdził, że wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź.
Wobec czego istnieją dwie możliwości: albo Pan Burmistrz nie rozumie albo boi się
odpowiedzieć, czy też nie chce opowiedzieć. W związku z powyższym ponownie poprosił
o udzielenie szczegółowej odpowiedzi w tym temacie.
Przewodniczący RM zapytał czy Radny zna szczegóły tej sprawy.
Radny Pelka odpowiedział, że nie.

Dalszych pytań nie zgłoszono.

Ad 6.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi na zapytania i interpelacje
zostaną udzielone w formie pisemnie.

Przewodniczący RM zwracając się do Pani Sekretarz poprosił o uszczegółowienie odpowiedzi
Radnego Marka Pelki, tak by ta sprawa nie wracała już na wokando Sesji.
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Ad 7.
Wolne wnioski i informacje.

Radna Róża Zgorzelska odnosząc się do sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze
2015 r. wskazała, że nie otrzymała wnioskowanego sprawozdania z całorocznej współpracy od
Przewodniczącego Komitetu Partnerstwa Miast Głogówekm - Rietberg. Wobec czego wniosła, by
Gmina zwróciła się do Przewodniczącego o przedłożenie sprawozdania ze swoich działań.

Kierownik OPS Pani Halina Sobek udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego Piotra Bujaka
dot. Programu 500+ (ad.5, pkt 5), która poinformowała, że świadczenia będą najprawdopodobniej
wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku. Na chwilę obecną brak jest
szczegółowych wytycznych. Program będzie realizowany własnymi siłami Ośrodka, nie przewiduje
się zatrudnień, W przypadku wzmożonego napływu wniosków w początkowej fazie trwania
programu, w razie konieczności zostaną przeprowadzone przesunięcia kadrowe. Wstępna liczba dzieci
objęta programem to 2212, z czego z pewnością znaczna część nie będzie spełniała kryteriów takich
gdyż np. będzie to jedyne dziecko w rodzinie, bądź pierwsze dziecko w rodzinie.
Radny Piotr Bujak podziękował, za odpowiedź, uznając ja za satysfakcjonującą.

Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski poruszył następujące sprawy:
1. W kwestii gospodarki niskoemisyjnej oświadczył, że na ostatnim spotkaniu Burmistrz błędnie
poinformował Sołtysów, iż ta ustawa dotyczy tylko wielkich aglomeracji miejskich.
Stwierdził, że nie jest to prawdą. Wskazał, że od dnia 24 czerwca 2015 roku w wyniku zmiany
ustawy gospodarka niskoemisyjna dotyczy miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Wobec czego
nasz Gmina może się „załapać” np. na programy związane z wymianą pieców itd.
2. W imieniu strażaków jednostki OSP Mochów zwrócił się o uregulowanie kwestii własności
drogi dojazdowej w remizy. Wyjaśnił, że droga ta częściowo znajduje się na prywatnej
działce. Uznał, że Gmina winna załatwić tą sprawę na zasadnie zasiedzenia bądź umowy
użyczenia. Tym bardziej, że właściciel planuje sprzedać całą nieruchomość.
3. Wskazał, że wciąż przesuwana jest Strategia Rozwoju Gminy. Zastanawiał się, dlaczego
Radni nie pochylą się nad poprzednią Strategią celem oceny mocnych i słabych jej stron.
Podkreślił, że nieznana jest Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2014-2020.
4. Uznał, że Burmistrz Głogówka winien zdementować sprawę związaną z boiskiem
w Mochowie. Podał, iż zostało „rzucone hasło”, że boisko to kosztowało 250 tys. Zł., co
Sołtys uznał za nieprawdę, gdyż na boisko ze środków Gminnych została wydatkowana kwota
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130 tys. Zł. Natomiast reszta pochodziła z Funduszu Kultury, Sportu i Turystyki. Wskazał, że
mieszkańcy chcieli całkiem innego boiska – wielofunkcyjnego. Niestety nikt z mieszkańcami
tego nie konsultował. Zastanawiał się, „jak to może być, że narzuca się coś z góry”.

Przewodniczący RM wyjaśnił, że w przypadku otrzymania dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, Gmina najpierw musi zabezpieczyć całą kwotę w budżecie. Pochodzenie środków jest
różne jednak przeszło przez budżet Gminy.

Radna Gabriela Nizińska wyraziła swoje ubolewanie nad panującą wśród Radnych
atmosferą wrogości oraz nad negatywnym przebiegiem kadencji. W związku z czym poinformowała,
iż podczas prowadzonego przez Franciszkanów sympozjum postanowiła zawierzyć Matce Bożej Radę
Miejską w Głogówku.
Następnie zwracając się do Radnego Piotra Bujaka w kontekście swojego wystąpienia
z Klubu Radnych oświadczyła, że nie chce podlegać dyscyplinie, nie chce być punktowana, czy
rozliczana. Stwierdziła, że jest na tyle dorosła, czyta materiały i wie, że nie działa przeciwko
Głogówkowi.
Kolejno na ręce Przewodniczącego RM, Radna złożyła akt zawierzenia, który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Bujak zwracając się do Sołtysa Sołectwa Mochów wskazał, że z uzyskanych
informacji wynika, że Gmina Głogówek jest w trakcie opracowywania strategii niskoemisyjnej.
Ponadto poinformował, że wielokrotnie dopytywał o kwestie Strategii Rozwoju Gminy. Wykonawca
do jej opracowania został wyłoniony już ponad rok temu. Z tego tytułu zostały poniesione koszty.
Podjęte były także trzy uchwały, jednakże do chwili obecnej temat ten nie ruszył z miejsca. Wobec
czego zwrócił się do Wysokiej Rady o wsparcie działań, w kontekście przyspieszenia opracowywania
Strategii.
W odpowiedzi na wypowiedź Radnej Gabrieli Nizińskiej dot. wystąpienia z Kluby Radnych
oświadczył, że w jego Klubie nigdy nie było dyscypliny głosowania. Dodał, że pomimo wystąpienia
Radnej Nizińskiej Klub ma się dobrze.

Radna Róża Zgorzelska wniosła o przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich Radnych.
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Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o skierowanie pisma do Starostwa
Powiatowego w sprawie namalowania pasów (linia ciągła bądź przerywana) na wszystkich drogach
powiatowych.
Następnie zwracając się do Radnego Piotra Bujaka, stwierdziła, że gdy ten zostanie już
rodzicem zrozumie na czy polega zbiórka dobrowolnych składek rodziców. Podkreśliła, że składki
oraz ich przeznaczenie ustalane są przez Radę Rodziców, która wybierana jest przez wszystkich
rodziców. Gmina nie ma z tym nic wspólnego, to też pieniądze te nigdy tu nie trafiają.

Przewodniczący RM poinformował o pismach, które w ostatnim czasie wpłynęły do Biura
Rady, gdzie są dostępne do wglądu. Ponadto poinformował o zmianach personalnych, jakie zaszły
w Klubach Radnych.

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący RM w Głogówku Mieczysław
Hołówko zakończył obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko
Protokolant:
Małgorzata Wolf
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