PROJEKT PROTOKOŁU NR XVII/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 25 luty 2016 roku
Obrady XVII 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.
Przewodniczący RM 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 XVI sesji RM.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Informacja nt. działania Gminy w zakresie promocji i turystyki.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku,
b) w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Głogówku,
c) w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Twardawie,
d) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góreczno na lata 2016-2020,
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Głogówek do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego.
5. Zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie XVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Radna Róża Zgorzelska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad postulatu
mieszkańców Biedrzychowic.
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Radny Piotr Bujak zgłosił wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad odczytania i poddania pod
dyskusję wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia
2015 r. Wskazał, że pismo to zostało skierowane do wiadomości Rady Miejskiej, niestety Rada nie
otrzymała tego dokumentu.
Przewodniczący RM odpowiedział, że otrzymał wystąpienie, o którym mowa, i będzie ono
przedłożone do dyspozycji Radnych za pośrednictwem Biura Rady.

Radny Andrzej Wawer w kwestii postulatu Radnej Zgorzelskiej stwierdził, że nie zna treści
wniosku mieszkańców Biedrzychowic, wobec czego trudno dyskutować na ten temat.
Przewodniczący RM zwrócił się do Radnej Zgorzelskiej o ponowne przedstawienie wniosku.
Radna Róża Zgorzelska wniosła o wprowadzenie do Porządku obrad wniosku mieszkańców
Biedrzychowic w sprawie przywrócenia kwoty 19 tys. Następnie Radna przytoczyła zapis wniosku:
„W imieniu mieszkańców Sołectwa Biedrzychowice, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
art. 101 Ustawa z dnia 8 marca itd. zwracamy się o usunięcie naruszenia uchwały budżetowej Gminy
Głogówek na 2016 rok. Wnosimy o przywrócenie przysługującej kwoty 19 tys. złotych dla naszego
Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek o skreśleniu zadania i pozbawieniu Sołectwa
kwoty 19 tys. jest krzywdzący dla mieszkańców i niezgody z ustawą o funduszu sołeckim, która
gwarantuje mieszkańcom prawo do decydowania o zadaniach finansowanych z funduszu sołeckiego.
Najgorsze dla nas jest jednak to, że złożone przez mieszkańców pierwotne zadnie zostało
zaakceptowane przez wpisanie do projektu budżetu przez Burmistrza oraz zaakceptowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie zostało skreślone, przez co pozbawiono nas szansy na
określenie innego lub innych celów”. W związku z powyższym Radna uznała, iż przedstawiony
wniosek powinien być tematem dzisiejszych obrad.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Wynik głosowania:
6 za/ 8 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Przewodniczący RM poinformował, że większością głosów wniosek Radnej Róży Zgorzelskiej
został oddalony. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Radnego Piotra
Bujaka o wprowadzenie do Porządku obrad odczytania i poddania pod dyskusję wystąpienia
pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania:
6 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący RM poinformował, że większością głosów wniosek Radnego Piotra Bujaka został
oddalony.
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Następnie Przewodniczący RM zaproponował zmianę w pkt 4 Porządku obrad polegającą na
zamianie podpunktu d) i e), tak by w pierwszej kolejności przyjęty został Plan odnowy miejscowości
Góreczno, a następnie uchwała w sprawie przystąpienia gminy do Programu odnowy wsi
Województwa Opolskiego.
Zmianę poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się.

Radny Marek Pelka zapytał, czy w części Sesji dot. udzielenia odpowiedzi na zapytania Radnych
będzie brała udział kompetentna osoba, mogąca udzielić odpowiedzi. Jeśli takowej osoby nie będzie
Radny zawnioskował o wykreślenie niniejszego pkt z Porządku obrad. Stwierdził, że od dłuższego
czasu dochodzi do sytuacji, w której Porządek obrad zawiera pkt „odwiedzi na zapytania
i interpelacje”, jednakże odpowiedzi na bieżącej Sesji nie są udzielane.
Burmistrz odpowiedział, że nie wie, jakie padną pytania, wobec czego nie wie, czy bedzie
w stanie udzielić odpowiedzi. Wskazał, że na część pytań może odpowiedzieć pracownik
merytoryczny.
Radny Marek Pelka uznał, że 99% pytań kierowanych jest do Burmistrza. Wobec czego domagał
się konkretnej odpowiedzi, czy Burmistrz weźmie udział w drugiej części Sesji.
Burmistrz odpowiedział, że nie.
W związku z powyższym Radny ponowił swój wniosek o zdjęcie z Porządku obrad pkt 6
„odwiedzi na zapytania i interpelacje” uznając, że skoro nie będzie realizowany, nie powinien się tam
znajdować.
Burmistrz wskazał, że odpowiedzi udzielane są w formie pisemnej, co jest zgodne ze Statutem
Gminy.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Radnego Marka Pelki o zdjęcie
z Porządku obrad pkt 6 „odwiedzi na zapytania i interpelacje”.
Wynik głosowania:
5 za/ 8 przeciw/ 2 wstrzymały się.

Radna Róża Zgorzelska wyraziła swoją dezaprobatę w kwestii pisemnych odpowiedzi
udzielanych przez Burmistrza. Uznała, że są one lakoniczne, nie na temat i nierzetelne.
Burmistrz zwrócił się do Radnej Róży Zgorzelskiej o wskazanie, które odpowiedzi są jej zdaniem
lakoniczne i nierzetelne.
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Przewodniczący RM poddał po głosowanie proponowany Porządek obrad.
Wynik głosowania:
9 za/ 5 przeciw/ 1 wstrzymała się.

Kolejno Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej
w Głogówku. W związku z ich brakiem dokument został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.

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

Ad 3.
W temacie z niniejszego punktu głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Andrzej Wawer. Poinformował, że od pewnego czasu stosowana jest nowa formuła przedstawiania
informacji nt. promocji i turystyki na terenie naszej Gminy. Na posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych zapraszane są osoby, które swoją działalnością bezpośrednio promują Gminę, przekazują
spostrzeżenia, informacje oraz sugerują, co jeszcze można by zrobić. W ostatnim posiedzeniu Komisji
woził udział Dyrektor MGOK Rafał Miczka. Przedstawiona przez niego informacja została przyjęta
do wiadomości, a członkowie Komisji zgodnie uznali, że działalność MGOK-u zmierza w dobrym
kierunku.
Przewodniczący RM dodał, że do wszystkich Radnych trafiła pisemna informacja w tej
kwestii. Zapytał o uwagi do powyższego.
Radny Piotr Bujak wyraził swoje zdziwienie w sprawie zakresu przedstawionej informacji.
Uznał, że na Sesji omówiona miała być informacja nt. działań Gminy w zakresie promocji i turystyki,
tymczasem Radni otrzymali „Informację nt. działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w zakresie promocji Gminy”. Stwierdzał, że takowe sprawozdanie winno być przygotowane przez
merytorycznego pracownika ref. Oświaty, Kultury, Promocji i Działalności Gospodarczej tutejszego
Urzędu. Wobec powyższego wniósł o uzupełnienie niniejszej informacji, z uwzględnieniem:
•

łącznej kwoty wydanej na promocję z budżetu Gminy z wyszczególnieniem wszelkich
poniesionych wydatków,

•

jakie materiały promocyjne zostały zakupione, a także jakie usługi wykupiono,
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•

czy i w jaki sposób prowadzona jest ewaluacja działań promocji Gminy tzn. czy
badana jest w jakikolwiek sposób jej efektywność.

Następnie Radny odniósł się do dokumentu przedłożonego przez MGOK. Stwierdził, że
zarówno, co do aktywności statutowej jak i działalności kulturalnej, nie można mieć żadnych
zastrzeżeń. Jednakże poważne wątpliwości budzi pkt „j” oraz „k” sporządzonej informacji.
W kwestii pkt „j” poprosił o wytłumaczenie na czy polega „profesjonalne i czytelne
prezentowanie informacji o działalności władz lokalnych”. Podał, że w ostatnim czasie redakcja
miesięcznika „Życie Głogówka” z niewiadomych przyczyn odstąpiła od przedruku jedynego w miarę
obiektywnego materiału tj. protokołu z Sesji. Publikuje się jedynie wykaz podjętych uchwał, który
zdaniem Radnego dla przeciętnego czytelnika nie jest ani przejrzysty, ani czytelny.
Następnie Radny poprosił o udzielenie informacji, co oznacza stwierdzenie, iż „miesięcznik
może być użyteczny przy badaniu reakcji społeczności lokalnej na działania władz samorządowych na
polu prezentacji i promocji Gminy”. Zapytał jak takie badania są przeprowadzane, gdyż
w powyższym stwierdzeniu Rady dopatrywał się inżynierii społecznej, a także potwierdzenia tezy, że
pismo jest niczym innym jak biuletynem rządzących.
Kolejno Radny wskazał, że w sprawozdaniu pojawia się kategoria strategii marketingowej
Gminy Głogówek. Poprosił o zaprezentowanie głównych tez tej strategii, docelowych planowanych
działań długofalowych, oraz przesłanie jej skanu.
Następnie Radny przytoczył zapis „lokalna gazeta utrwala w świadomości społecznej wizualną
tożsamość Gminy”. Podał, że wymienia się tam: czcionkę, logo oraz slogan. Wobec czego zapytał czy
Gmina Głogówek posiada własne logo, czcionkę oraz slogan. Jeśli tak poprosił o jej przedstawienie
wraz z kosztem oraz data opracowania każdego z tych elementów.
W kontekście pkt „k” poprosił o udzielenie odpowiedzi czy wydanie 8 widokówek i mapy to
działania, które „przyczyniły się niewątpliwie do promocji i rozwoju Gminy, wzmocnienia jej
potencjału miejscowego, szans tkwiących w otoczeniu oraz ukazały wszelkie pozytywne aspekty
związane z Gminą, jako instytucją atrakcyjną, otwartą i przyjazną dla jej mieszkańców i gości.”
Zastanawiał się, jak „działania te wpłyną na zwiększenie liczby gości odwiedzających Gminę”.
W związku z tym poprosił o dokonanie oceny, jaki to ma wpływ na zwiększenie liczby gości, jak on
jest intensywny. Ponadto poprosił o wskazanie jak rzeczone wydawnictwa przyczyniają się do
„rozwoju Gminy, wzmocnienia jej potencjału miejscowego oraz szans tkwiących w otoczeniu”.
A także o podanie nakładów wydawnictw, miejsc ich dystrybucji oraz poziomu dotychczasowej
sprzedaży.
Radny zapytał także, dlaczego zaniechano publikacji „Rocznika Głogóweckiego”, który uważa
za rzeczywisty atut mogący wypromować Gminę Głogówek na szeroką skalę.
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Kończąc swoje wystąpienie Radny Piotr Bujak poprosił o pisemną odpowiedź na powyższe
pytania.

Radny Andrzej Wawer oświadczył, że poprzez zmianę formuły, chciał uniknąć spojrzenia
przedstawionego przez Radnego Bujaka. A skupić się na praktycznej i bieżącej działalności
w Gminie, która przestawiana jest podczas posiedzeń Komisji. Podał, że w jego ocenie, jako
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych najważniejsze są spotkania z lokalnymi działaczami,
bądź osobami odpowiedzialnymi, które konkretnie wskazują kierunki działania, aktualne
przedsięwzięcia oraz przedstawiają swoje perspektywy.

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz poinformował, że przed wyborami doszło do
spotkania pomiędzy nim, a Radnym Bujakiem w towarzystwie Dyrektorów i pracowników. Wówczas
Radny zaproponował, że w zamian za wyremontowanie sali i udostępnienie nagłośnienia
przeprowadzi szereg interesujących prelekcji dla mieszkańców. Burmistrz wskazał, iż nie posiada
informacji jakoby odbyło się jakiekolwiek spotkanie. Wobec powyższego, zwracając się do Radnego
zapytał, kiedy to nastąpi.

Radna Róża Zgorzelska zwracając się do Radnego Andrzeja Wawera wskazała, że w dniu
wczorajszym Komisja Rewizyjna była nieprzygotowana do posiedzenia. Poinformowała, iż komisja
dokonała wizytacji Orlika Białego, boiska oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
w Głogówku. Natomiast po powrocie do Urzędu okazało się, iż został już przygotowany kosztorys
remontowy. Wobec czego zastanawiała się nad celowością tejże wizytacji.
Przewodniczący RM przerwał wystąpienie Radnej Zgorzelskiej, uznając że kwestia ta nie ma
żadnego związku z aktualnie omawianym pkt.

Radny Piotr Bujak odnosząc się do wypowiedzi Burmistrz przeprosił, że nie wystosował
zaproszenia na swoją ostatnią prelekcję, która odbyła się miesiąc temu w kościele. Oświadczył, że
więcej się to nie powtórzy. Ponadto zobowiązał się do przekazywania wszelkich publikacji
związanych z Wróblinem.

Dalszych uwag nie zgłoszono.

Ad 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
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a) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku.
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:
15 za/ 0 przeciw/ 0wstrzymało się.

b) w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Głogówku.
Radny Piotr Bujak poprosił o przedstawienie szacunkowego kosztu utrzymania oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku oraz szacunkowej liczby mających tam
uczęszczać dzieci, jak również rocznych kosztów utrzymania placówki z uwzględnieniem
wynagrodzeń. Poprosił o przedstawienie powyższej informacji przed przystąpieniem do głosowania
nad niniejszym projektem.
Burmistrz odpowiedział, że trudno jest ocenić, jakiej wielkości będzie to oddział. Uznał, iż
należało się zabezpieczyć przed wdrożonymi zmianami ustawy, tj. faktem pozostania 6–latków
w przedszkolach, które mogą iść do szkoły, ale nie muszą. Szacuje się, że z tej możliwości może nie
skorzystać około 80 dzieci. Wobec czego, wychodzi się na przeciw rodzicom, by Ci nie byli
pozbawieni możliwości wysłania dziecka do przedszkola. Na tą chwilę nieznana jest liczba dzieci,
które zostaną w przedszkolach. Burmistrz uznał, że w tej kwestii należy wyjść na przeciw celem
uniknięcia problemu w postaci braku miejsca w przedszkolach.
W zawiązku z brakiem dalszych uwag przystąpiono do procedury głosowania.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

c) w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Twardawie.
Radny Piotr Bujak zgłosił uwagi analogiczne do poprzedniego projektu, z uwzględnieniem
kwestii, jakie przesłanki zadecydowały o takiej lokalizacji żłobka, gdyż znajduje się ona na skraju
naszej Gminy, co może być niedogodne dla wszystkich mieszkańców.
Radny Andrzej Wawer stwierdził, że Radny Bijak zadaje pytania, które winny paść podczas
trwania Komisji Rewizyjnej. Uznał, iż fakt nie omawiania projektów uchwał przez Komisję
Rewizyjną nie stoi na przeszkodzie zadawania pytań obecnym na posiedzeniu władzom.
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Burmistrz odnosząc się do zapytania Radnego Bujaka wskazał, że żadna miejscowość dla
pewnej grupy osób nie będzie optymalną. Zawsze znajdą się osoby niezadowolone. Nie ma takiej
lokalizacji, która zadowoliłaby wszystkich mieszkańców.
W zawiązku z brakiem dalszych pytań, przystąpiono do procedury głosowania.
Wynik głosowania:
10 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się.

d) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góreczno na lata 2016-2020.
Uwag nie wniesiono.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0wstrzymało się.

e) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Głogówek do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego.
Uwag nie wniesiono.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0wstrzymało się.

Ad 5.
Zapytania Radnych.

Radny Stanisław Stadnicki zapytał:
1. czy znany jest termin „Dni Gminy Głogówek”. Wskazał, że w roku bieżącym w Racławicach
Śląskich planowane są dwie duże imprezy, wobec czego organizatorzy chcieliby uniknąć
kolizji terminów;
2. czy do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo lub zaproszenie na spotkanie, które będzie
organizowane w marcu w Prudniku, w kwestii powrotu pociągu pośpiesznego łączącego nas
z Krakowem lub Warszawą. Jeśli takie zaproszenie wpłynęło, czy zostanie oddelegowana
osoba do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
3. poinformował o pisemnym wniosku dotyczącym turystyki, który następnie złożył na ręce
Przewodniczącego RM. Zaproponował wykorzystanie historii Oppersdorffów, Zamku,
Farskiej Stodoły, Kolejnictwa i w ramach istniejącej infrastruktury dróg zarówno asfaltowych
jak i polnych połączyć te ciekawe miejsca, w jeden turystyczny szlak.
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Radna Róża Zgorzelska:
zwracając się do Przewodniczącego RM, wniosła o zorganizowanie spotkania Burmistrza
z Radą Miejską w Głogówku w sprawie wniosku Sołectwa Biedrzychowice o przywrócenie
19 tys. złotych dla Sołectwa. Poinformowała, że przeprowadziła w tej sprawie rozmowę telefoniczną
z Przewodniczącym RM, a także próbowała skontaktować się z Burmistrzem, który jednak odmówił
rozmowy telefoniczne i kazał przekierować rozmowę do Pani Sekretarz.
Podkreśliła, że Burmistrz wielokrotnie deklarował, iż „da Biedrzychowicom te pieniądze”.
Podobnie zapewnienia padły ze strony Pani Wiceprzewodniczącej Bogusławy Poremby. Wobec czego
Rada Sołecka dążyła do zorganizowania spotkania i ugodowego załatwienia sprawy, niestety bez
efektów. W związku z powyższym poprosiła o udzielenie odpowiedzi czy będzie możliwe wspólne
spotkanie i rozmowa.
Przewodniczący RM zwracając się do Radnej Róży Zgorzelskiej uznał, że wyraził zgodę na
spotkanie, ale także poprosił o uzgodnienie szczegółów z Burmistrzem.
Radny Andrzej Żebrowski przypomnił, że Rada Miejska czekała „do ostatniej chwili” na
zmianę decyzji Sołectwa Biedrzychowice w kwestii wydatkowania środków w ramach Funduszu
Sołeckiego.
Radna Róża Zgorzelska odrapał, że nikt z członków Rady Sołeckiej nie został zawezwany
w celu dokonania zmiany zadania. Uznała, że poza tym zgodnie z procedurą nie było już na to czasu.

Przewodniczący RM przerwał powyższa dyskusję.

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zapytała czy został już wyłoniony wykonawca remontu
przedszkola w Racławicach Śląskich oraz kiedy remont zostanie rozpoczęty.

Radny Piotr Bujak na wstępie swojej wypowiedzi uznał, że forma i styl udzielania odpowiedzi na
zapytania Radnych nie jest obraźliwa dla pytających, a dla mieszkańców Gminy Głogówek, jest
pokazem arogancji wobec nich. Gdyż Radni nie zadają pytań w swoich prywatnych sprawach, tylko
w sprawach publicznych niejednokrotnie realizując ustawę o samorządzie gminnym, która jasno
stanowi, iż Radny przekazuje postulaty mieszkańców Gminy na Sesjach.
1. W związku z powyższym wniósł o uzupełnienie odpowiedzi zawartych:
•

w pkt 1 pisma OR.IV.0003.2.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku,

•

w pkt 1 akapit 2 pisma OR.IV.0003.44.2015/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.,

•

w pkt 1 akapity 1,2,3 pisma OR.IV.0003.40.2015 z dnia 16 grudnia 2016 r.,

•

w pkt 1 akapity 1,2,4 pisma nr OR.IV.0003.34.20158 z dnia 16 listopada 2015 r.
9

dodał, że punkty te dotyczą odpowiedzi Burmistrza nt. spotkań w tzw. sprawach bieżących. Radny
domagał się uzupełnienia odpowiedzi w następującym zakresie:
•

wypunktowanie jakie sprawy bieżące Gminy były omawiane podczas spotkań,

•

gdzie odbywały się te spotkania, ile trwały, czy zostały sporządzone z nich notatki służbowe,

•

jaka delegacja została pobrana za każde spotkanie.

Radny dodał, że spotkania Burmistrza znajdują się w miesięcznej informacji Burmistrza o pracy
między sesjami, w związku z czym stanowią sprawę publiczną, finansowaną bezpośrednio lub
pośrednio z pieniędzy podatnika, w związku z czyn jest on zobligowany udzielić szczegółowych
odpowiedzi Radzie.
2. Stwierdził, że strona internetowa Gminy roi się od poważnych błędów. Wskazał, że jej
powstanie zostało sfinansowane bezpośrednio z pieniędzy podatnika. W związku z czym od tejże
strony winno się wymagać najwyższych standardów. Następnie Radny przedstawił poszczególne
omyłki:
•

na stronie głównej widnieje zakładka Urząd Gminy, a powinno być Urząd Miejski,

•

dlaczego jedna podstrona została nazwana „Władze i Rada Miasta”. Wskazał, że nie dość, że
w Głogówku mamy do czynienia z Radą Miejską to jeszcze użycie łącznika i pomiędzy tymi
dwoma kategoriami bezpośrednio zdaje się znamionować, że mamy do czynienia z jakąś nową
formą ustrojową samorządu terytorialnego. Podkreślił, iż Rada Miejska nie jest czymś co
funkcjonuje obok władz miasta, a jest jej integralnym organem,

•

wskazał na nie poprawny zapis – „skład Rady Miejskiej Głogówka” oraz „członkowie RM” –
wniósł o poprawienie tych błędów.

Ponadto zwrócił się o przeanalizowanie witryny internetowej Gminy Głogówek pod kątem
poprawności merytorycznej.
3. W kontekście tematu dzisiejszej sesji, którym jest „działanie Gminy w zakresie promocji
i turystyki” Radny zacytował wypowiedź Burmistrza Głogówka zamieszczoną w wywiadzie
udzielonym dla Tygodnika Prudnickiego w styczniu 2007 roku: „Jeśli chodzi o przemysł, to
my na przemyśle pieniędzy nie zrobimy, jedynie z kultury i turystyki. Państwa najlepiej
rozwinięte gospodarczo największe dochody czerpią właśnie z turystyki.” W zawiązku
z powyższym zapytał czy ta doktryna rozwoju gospodarczego naszej Gminy nadal
obowiązuje. Ponadto poprosił o podanie przybliżonej liczny turystów odwiedzających naszą
Gminę 2015 roku, oraz o wskazanie przybliżonego czasu pobytu turystów.
4. Zapytał czy Burmistrz zamierza podjąć działania mające na celu utworzenie rejestru umów
cywilno – prawnych zawieranych przez Urząd Miejski w Głogówku począwszy od 2016 r.
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5. Radny przytoczył cytat zawarty w kwietniowym wydaniu. „Tygodnika Prudnickiego” z 2007
roku: „urzędnicy podpisywali zarządzenie zabraniające im kontaktów z mediami”. Poprosił
o przesłanie kopi niniejszego zarządzenia oraz udzielenie odpowiedzi czy nadal ono
obowiązuje. Jeśli nie, poprosił o wskazanie daty, do kiedy obowiązywało. Ponadto poprosił
o wskazanie podstawy prawnej w oparciu, o którą zostało ono wydane. Jeżeli jednak takie
zarządzenie nie obowiązywało, domagał się sprostowania taj kwestii na łamach „Tygodnika
Prudnickiego”.
6. Poprosił o złożenie wyjaśnień i udzielenie odpowiedzi w kwestii niespójnych wypowiedzi
Burmistrza Głogówka. Na Sesji Rady Miejskiej dnia 29 listopada 2013 roku na pytanie zadane
przez Radnego Mieczysława Hołówko dotyczące kanalizowania Gminy Głogówek, Burmistrz
odpowiedział, że „zostanie przygotowana dokumentacja dla miejscowości Wróblin. Zawarto
już umowę z Gminą Pawłowiczki, do której Wróblin zostanie przyłączony.” Radny podał, że
w piśmie sygn. OR.IV.0003.44.2015/2016 Burmistrz poinformował go, iż nie były
prowadzone rozmowy z Gminą Pawłowiczki nt. kanalizacji we Wróblinie. Wobec
powyższego poprosił o rozwianie wszelkich nieścisłości i odpowiedź na zasadnicze pytanie:
czy umowa z Gminą Pawłowiczki została podpisana bez rozmów z tamtejszym Wójtem, czego
dotyczyła, a także kiedy ją podpisało oraz kto był jej sygnatariuszem. Poprosił także
o przesłanie kopii w/w umowy do wglądy Radnych.
7. Kolejno Radny poruszył kwestię Strategii Rozwoju Gminy Głogówek. Podał, iż mija kolejny
miesiąc, natomiast o dokumencie dalej nic nie wiadomo. W odpowiedzi wciąż podawane jest,
że Strategia jest w trakcie opracowywania przez podmiot zewnętrzny. Prace nad Strategią
trwają już ponad rok. Poprosił o wskazanie skąd taka opieszałość i dlaczego za publiczne
pieniądze pozwalamy sobie na taką zwłokę, która zdecydowanie przedkłada się na styl i
sposób rządzenia Gminą. Poprosił o wyjaśnienie, na jakim etapie zaawansowania są prace nad
Strategią. Wskazał by najlepiej określić to procentowo oraz podać przybliżony termin oddania
Strategii pod konsultacje społeczne.
8. Poprosił o podanie precyzyjnej informacji nt. postulowanej latarni w miejscowości Wróblin,
która ma znaleźć się nieopodal wjazdu do OHZ. Poprosił o precyzyjne wskazanie terminu
realizacji tej mikroinwestycji.
9. Poprosił o udzieleni informacji, czy wykonawca usuną usterkę w szaletach miejskich przy
targowisku.
10. Poprosił o udzieleni informacji jak przedstawiało się funkcjonowanie targowiska w 2015 roku.
Ilu kupców oraz w jakich dniach najczęściej korzystało z tego obiektu. Jakie artykuły były
sprzedawane oraz jakie z tego tytułu są wpływy do budżetu Gminy.
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11. Poprosił o podjęcie, według właściwości interwencji w celu naprawy zapadniętych studzienek
kanalizacyjnych na ul. Powstańców przy wyjeździe z Głogówka w stronę Rzepcza, które
w całym ciągu drogi znajdują się poniżej wysokości jezdni. Kierowcy próbując je ominąć jadą
slalomem, co stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
12. Poprosił o zgłoszenie wg właściwości postulatu mieszkańców Wróblina oraz Starych
Kotkowic dotyczącego niezbędnych napraw w drodze pomiędzy tymi miejscowościami.
13. Poprosił o podjęcie działań wg właściwości w kwestii poprawienia melioracji rowów wzdłuż
drogi pomiędzy Starymi Kotkowicami, a Głogówkiem.
14. Zwrócił uwagę na sposób organizacji pracy Rady Miejskiej w Głogówku. Uznał, że sposób,
w jaki przekazywane są materiały w ostatnim tygodniu przed Sesją jest problematyczny.
Pojawiają się one o różnych porach, w różny sposób. Nie jest to systematyczne. A mało
wiarygodnym jest, by to wszystko powstawało w ostatnim tygodniu.

Radna Gizela Grzesik zgłosiła, iż miejscowy skatepark oblegany jest przez młodzież z innych Gmin,
przez co nasz dzieci mają utrudniony dostęp do skorzystania z atrakcji. Poprosiło o zbadanie tej
sprawy. Ponadto Radna na ręce Przewodniczącego RM złożyła pisemny wniosek w sprawie
ustawienia latarni w miejscowości Dzierżysławice.

Radny Tomasz Nosol złożył na ręce Przewodniczącego RM pisemny wniosek dot. zabudowania
rowu w miejscowości Wierzch.

Radny Piotr Bujak uzupełnił swoją wypowiedź z pkt 14. Uznał, że materiały przekazywane są
radnym zbyt późno, wobec czego dochodzi do znacznej kumulacji dokumentów. Wniósł, by materiały
pojawiały się systematycznie.

Dalszych zapytań 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.

Ad 7.
Wolne wnioski i informacje.
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Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że ostatnie Sesje Rady Miejskiej mają groteskowy
charakter, budzący poczucie wstydu i ośmieszający w oczach opinii publicznej. Zwracając się do
Radnego Piotr Bujaka wskazała, że szereg jego pytań ma charakter bardzo zaczepny. Uznała, że
opozycja jest konieczna jednakże forma, w jakiej zadawane są pytania jest także istotna. Wyraziła
swoje ubolewanie w związku z panującą złą atmosferą. Stwierdziła, że życzy sobie, by na tej sali
zapanował dialog i kompromis. Uznała, że Radni są po to by służyć mieszkańcom. Wskazała, że
w mięście dzieje się wiele pozytywnych rzeczy, które także należy dostrzegać, a nie tylko „wytykać”.
Puentując stwierdziła, że chodzi o to by się coraz bardziej konsolidować, a nie budzić antypatię
i rozdźwięk.

Radna Róża Zgorzelska zwracając się do Radnej Nizińskiej zapytała, jak wobec powyższego
oceni odmowę porozumienie mieszkańców Biedrzychowic z Burmistrzem.

Radny Henryk Regimowicz zwracając się do Radnego Piotra Bujaka wskazał, że podczas
wczorajszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas którego obecny był Burmistrz, Zastępca
Burmistrza oraz Pani Skarbnik, w pkt „sprawy różne” nie padło ani jedno pytanie. Podkreślił, że
Radny miał możliwość zadać pytanie w każdym temacie, jednak z niej nie skorzystał. Stwierdził, że
należy być uczciwym w swoich sądach.

Radny Piotr Bujak wskazał, że od pewnego czasu zaobserwował, że w Radzie Miejskiej
w Głogówku znalazła się grupa Radnych, która z niezrozumiałych przyczyn chce wpływać na sposób
pracy innych Radnych. Wobec czego złożył wolny wniosek „by nie radzić innym Radnym jak mają
sprawować swój mandat”. Stwierdził, że w pkt „sprawy różne” nie będzie poruszał poważnych spraw,
ponieważ nie można omówić ich w 3 min. czy też zamieść pod dywan. Są to tematy wymagające
dłuższego pochylenia się oraz głębszej analizy.

Następnie głos zabrał Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski, który wskazał, że jest już
drugą kadencję Sołtysem jednak po dzień dzisiejszy Urząd nie przekazał mu Statutu Sołectwa.
Kolejno poinformował, że podczas roznoszenia nakazów podatkowych wśród mieszkańców, zostało
mu zasygnalizowane, że „dzieje się coś złego” z miejscową OSP. Mieszkańcy zgłosili, iż czują się
zagrożeni, że na wypadek pożaru nie bedzie miał ko udzielić im pomocy. Większa część strażaków
pracuje za granicą, wraca w piątek i zaczynają się libacje alkoholowe, które kończą się w niedzielę.
Sołtys stwierdził, że tu obecni mogą udać się wspólnie, po Sesji do OSP Mochów. Uznał, że Radna
reprezentująca Mochów boi się postawić wniosek w tej kwestii, gdyż wie, że ten i tak upadnie.
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Kontynuując podał, iż do szeregów OSP Mochów przyjętych zostało wiele młodych osób.
Zastanawiał się, co Ci ludzie wyniosą z takiej służby. Stwierdził, że noszenie munduru strażaka to
honor i zaszczyt. Straż pożarna w Mochowie istnieje od stu lat i dotychczas podobne zajścia nie miały
miejsca. Wskazał, że doszło do nich za „rządów” obecnego Prezesa.
Przewodniczący RM wobec powyższego zapytał, do kogo Sołtys ma pretensje skoro on jest
przedstawicielem tego sołectwa.
Sołtys wskazał, że zgłasza niniejszy problem Radzie. Podał, iż w ubiegłym roku kwestia ta
została przedstawiona Burmistrzowi przez Proboszcza, który zwołał tajne spotkanie bez
powiadamiania mieszkańców.
Następnie Sołtys poinformował, że mieszkańcom polecono opracowanie strategii rozwoju
miejscowości. Zastanawiał się, jak ma zostać ona opracowana skoro od trzech lat Gmina nie posiada
swojej, wobec czego nie wiadomo, w jakim kierunku strategia ma zmierzać.
Ponadto Sołtys poruszył sprawę wodociągu na ul. Młyńskiej. Uznał, że rury azbestowe, które
się tam znajdują powodują podtruwanie mieszkańców Mochowa.
Kontynuując wątek OSP w Mochowie Sołtys wskazał, że Burmistrz zlecił strażakom zebranie
podpisów w celu usunięcia go ze stanowiska. Podał, że strażacy chodzili „po domach” i zbierali
podpisy, co potwierdziła Radna Gizela Grzesik.
Następnie Sołtys poinformował, że w minionym roku strażacy z Dzierżysławic dokonywali
przeglądu hydrantów przy kościele w Mochowie. Wskazał, że godzinę czasu odkopywali zawór, gdyż
„nic nie jest konserwowane”.
Przewodniczący RM zapytał ile razy Sołtys zwrócił się do spółki celem usunięcia awarii.
Podkreślił, że pewne sprawy Sołtys winien załatwić na szczeblu Sołectwa.

Radna Róża Zgorzelska udostępniła zainteresowanym foldery oraz materiały dotyczące
promocji oraz Odnowy Wsi.

Następnie Przewodniczący RM poinformował o pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do
Biura Rady. W związku z wnioskiem Radnej Róży Zgorzelskiej, zwrócił uwagę, że w przypadku
postulatu dotyczącego przywrócenia środków obowiązuje pewna procedura. Konieczne jest
uzgodnienie tej kwestii z Burmistrzem, z jakiego rozdziału mają być cofnięte pieniądze i na jaki cel
przeznaczone. Wskazał, że conajmniej na 10 dni przed Sesją był zgłoszony wniosek Radnego
Kowasia. W tym czasie można było złożyć inny wniosek na odrębny cel. Pozatym to nie Regionalna
Izba Obrachunkowa zatwierdza budżet, a Rada Miejska.
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Następnie Przewodniczący RM odczytał pismo Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego
Związku OSP, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Odnosząc się do treści pisma Radny Piotr Bujak wniósł o wystąpienie do skarbnika OSP
Wróblin z pytaniem czy została opłacona przez niego składka.

Radna Róża Zgorzelska ponownie podkreśliła, że przez mieszkańców Biedrzychowic zostały
podjęte działania mające na celu wypracowanie porozumienie z Burmistrzem.

Radny Marek Pelka odnosząc się do wystąpienia Prezesa Zarządu OSP, zastanawiał się czy
wybory we Wróblinie można uznać za ważne.

Radny Piotr Bujak wyjaśniła, że na zebraniu strażackim nie zabierał głosu, nie oponował
przeciwko niczemu, opłacił składkę członkowską OSP i po prostu wziął w nim udział.

Dalszych uwag nie zgłoszono.

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku
zakończył posiedzenie XVII Sesji Rady Miejskiej.

PROTOKOŁOWAŁA
Małgorzata Wolf
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