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PROJEKT PROTOKOŁU NR XIX/2016 
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 marca 2016 roku 
 

Obrady XIX 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 13. 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 XVII Sesji Rady Miejskiej oraz Protokołu z XVIII Sesji 

Nadzwyczajnej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka”. 

4. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019, 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek,  

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

f) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Powyższy Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
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 Kolejno Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XVII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego br. W związku z ich brakiem projekt został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

 Następnie Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XVIII Sesji 

Nadzwyczajnej z dnia 15 marca br.  

 Radny Piotr Bujak wniósł o skorygowanie w projekcie protokołu wypowiedzi 

Przewodniczącego RM związanej z ogłoszeniem przerwy, do której, jak uznał doszło w związku ze 

wskazaniem problemu prawnego zawartego w projekcie omawianej uchwały, a nie osobowego. 

Ponadto postulował o dopisanie opinii radcy prawnego w tej kwestii.  

 Wobec powyższego Przewodniczący RM polecił pracownikowi biura rady ponowne 

odsłuchanie nagrania z przedmiotowej Sesji, oraz dokonanie stosownych uzupełnień. Poinformował, 

że protokół zostanie poddany pod głosowanie podczas kolejnej Sesji Rady Miejskiej.  

 

Ad 2. 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

międzysesyjnym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 3. 

 Przewodniczący RM poinformował, że sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety 

„Życie Głogówka” omawiane było podczas procedur komisyjnych. Zwracając się do 

Przewodniczących Komisji: Spraw Społecznych, oraz Budżetu zapytał o uwagi do przedmiotowego 

materiału. Radny Andrzej Wawer oraz Mariusz Wdowikowski oświadczyli, iż podczas posiedzeń nie 

wniesiono uwag, a sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.  

 Radny Piotr Bujak wskazał, że przedłożone sprawozdanie niemalże w 90% jest tożsame  

z wersją roku poprzedniego, co może sugerować niski poziom przygotowania, jak również małą 

aktywność pisma. Uznał, że materiał jest przepełniony ogólnikami i pozbawiony najistotniejszych 

wskaźników tj. miesięcznych wyników sprzedaży czasopisma, a także informacji o jej strukturze oraz 

danych dotyczących marży dla sprzedawców, o ile takową pismo jest obłożone. Wskazał, iż brak jest 

także informacji nt. przyczyn wzrostu wymiaru zatrudnienia przy piśmie, które nie zmieniło się 

praktycznie w żaden sposób od 2014 r., ani też nie poszerzyło zakresu swojej działalności.  

 Radny zwrócił także uwagę na jedną, z informacji zawartej w ostatnim numerze miesięcznika, 

dotyczącej stwierdzenia, że „grupa Radnych wstrzymała się od realizacji tego zadania” tj. realizacji 

powstania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz realizacji potencjalnego 
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planowanego powstania żłobka w Twardawie. Radny informację tą uznał za manipulację, gdyż jak 

stwierdził, wskazana grupa Radnych wstrzymała się od głosu, a nie od realizacji zadania.  

 Radny Andrzej Żebrowski wskazał, że jest to tożsame.  

 Radny Piotr Bujak zaprzeczył powyższemu i wniósł o sprostowanie powyższej informacji. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że dotacja przekazywana na rzecz „Życia 

Głogówka” w wysokości 7 tys. zł. nie jest znaczną kwotą.  

 Burmistrz Głogówka poinformował, że od momentu zmiany redaktora naczelnego gazety, 

nastąpiły duże oszczędności w kolportażu pisma. Zaproponował, by dokonać analizy kosztów druku 

oraz dochodów generowanych za poprzedniego redaktora, w porównaniu do obecnej pani redaktor. 

Wskazał, że to dzięki jej wysiłkom oraz dyrektora MGOKu pismo wydawane jest znacznie tańszym 

kosztem.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 4. 

Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów została przyjęta do wiadomości.  

 

Ad 5.  

Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok, 

Uwag nie wniesiono. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019, 

Uwag nie wniesiono. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wynik głosowania: 

9 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymały się. 
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d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek,  

Radny Piotr Bujak zwrócił uwagę na brak przedłożenia uzasadniania do niniejszego projektu. 

Zastanawiał się nad przyczyną wprowadzenia zapisu mówiącego o tym, że „Radny może być 

członkiem nie więcej niż 3 Komisji stałych”. Poprosił o wskazanie potrzeby poszerzenia Komisji, 

zapytał także czy planowane są zmiany składów osobowych Komisji. 

Burmistrz wyjaśnił, że uchwałą Rady Miejskiej ustalony został miesięczny limit wypłacanych 

diet. Wobec czego nie zależnie od ilości odbytych posiedź, Radni mogą otrzymać maksymalną 

ustaloną dietę.  

Radny Mariusz Wdowikowski stwierdził, że należy głośno wyartykułować, iż miesięczna  

dieta zwykłego Radnego wynosi maksymalnie 900 złotych. Uznał, że w związku z publikowanymi  

w niektórych czasopismach artykułami, mieszkańcy myślą, że Radni zarabiają krocie. Co jak 

stwierdził, jest nie prawdą.  

Radny Piotr Bujak wskazał, że zgodnie z § 28. 2. Statutu „do projektu uchwały dołącza się 

uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały, 

źródło finansowania jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą skutki finansowe” itd. Radny uznał, że nie 

pyta o źródło i rozumie, że nie powinno to pociągnąć za sobą skutków finansowych. Jednakże 

pozostaje otwarte pytanie jaka jest potrzeba zmiany istniejącego Statutu.  

Burmistrz odpowiedział, że zmiana ta ma na celu uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień  

i zawirowań, tak jak to miało miejsce podczas ostatnich obrad Sesji. Uznał, że jest to dobry wniosek 

umożliwiający pełny komfort pracy Rady w razie absencji jednego z Radnych.   

 Następnie Radny Piotr Bujak wniósł o wprowadzenie następujących poprawek do 

omawianego projektu uchwały: 

1. wprowadzenie pkt 4 o treści: „ § 14. Statutu Gminy Głogówek otrzymuje brzmienie – Rada na 

pierwszej Sesji wybiera spośród swojego grona jednego wiceprzewodniczącego”, 

2. wprowadzenie pkt 5 o treści: „§ 26. Statutu Gminy Głogówek otrzymuje brzmienie –  

Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:  

1) Radni,  

2) Kluby Radnych,  

3) Burmistrz, 

4) Grupa co najmniej 30 dorosłych obywateli zamieszkałych na terenie Gminy mających 

czynne prawo wyborcze. 

W kwestii pierwszej poprawki wskazał, że nie widzi potrzeby, by w Radzie funkcjonowało 

dwóch wiceprzewodniczących. Natomiast druga poprawka wprowadza do inicjatywy uchwałodawczej 

jeszcze grupę obywateli. 
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Przewodniczący RM poddał po głosowanie proponowane zmiany. 

Wynik głosowania: 

4 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

Przewodniczący RM poinformował, że 9 głosami przeciw wniosek Radnego Bujaka został 

oddalony. Następnie pod głosowanie poddany został projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Głogówek. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

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

Uwag nie wniesiono. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek, 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 6. 

Zapytania Radnych. 

 

Radny Piotr Bujak : 

1. poprosił o uszczegółowienie jakie sprawy były poruszane oraz czego dotyczyły niżej wymienione 

spotkania ujęte w „ informacji o pracy Burmistrza między sesjami”: 

• z dnia 01.03.2016 r.  – spotkanie z Dyrekcją Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Kędzierzynie-Koźlu; 

• z dnia 07.03.2016 r. – spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz spotkanie  

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; 

• z dnia 08.03.2016 r. – spotkanie z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską; 

• z dnia 30.03.2016 r. – spotkanie z Z-cą Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów 

Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Jackiem Partyką. 
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2. Ponadto Radny poprosił o udzielenie informacji z kim Burmistrz odbył spotkanie w dniu 2 marca 

br. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu oraz w dniu 30 marca br. w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu. Zapytał , co było tematem tych spotkań.  

3. W nawiązaniu do zarządzenia nr IDPP.0050.27.2016 Burmistrza Głogówka z dnia 15 marca  

2016 r. poprosił o informację, kto został powołany do Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Wskazał, że na tą chwilę zarządzenie to nie jest dostępne w BIPie. Poprosił  

o udostępnienie kopii.  

4. Radny stwierdził, że sprawozdanie z działalności Burmistrza jest wybiórcze, gdyż nie zostało 

wymienione w nim zebranie wiejskie w Mochowie. Zapytał dlaczego takie informacje nie są 

ujmowane w sprawozdaniu i czy jest ich więcej.  

5. Radny wskazał, że na pytanie dotyczące spotkań, które Burmistrz odbywa w okresie 

międzysesyjnym, otrzymał odpowiedź, że trwały one od 2 do 60 min. A ich tematem były sprawy 

bieżące. Wobec powyższego poprosił o wskazanie gdzie i z kim odbyło się 2 minutowe 

spotkanie, oraz jakie sprawy bieżące Gminy zostały omówione w tak krótkim czasie. Zapytał 

także, czy nie prościej i taniej byłoby wykonać rozmowę telefoniczna, miast fatygować się 

osobiście.  

6. Poprosił o doprecyzowanie kategorii: „siedziby pracy osób wizytujących”, gdzie to miały 

odbywać się ów 2 i 60 minutowe spotkania. Stwierdził, że skoro Burmistrz był osobą wizytującą, 

a siedziba jego pracy znajduje się w Ratuszu, dlaczego zostały pobrane delegacje. Uznał, że 

sytuacja byłaby jasna gdyby „spotkania odbyły się w siedzibie osób wizytowanych”. 

7. Radny wyraził swoje głębokie zdziwienie, w związku z odpowiedzią otrzymaną na zapytanie 

dotyczące regionalnej turystki. Poinformował, że odpowiedź stanowi, iż „w 2015 r. liczba 

turystów odwiedzających Gminę Głogówek wyniosła dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy 

osób”. Natomiast średni czas ich pobytu to cztery godziny piętnaście minut. W związku  

z powyższym zapytał, czy Burmistrz sam wierzy w to, co napisał. Stwierdził, że z posiadanych 

informacji wynika, iż doktryną w dokumentach programowych i strategicznych naszej Gminy 

zapisane jest, że będziemy rozwijać się z turystyki. Wobec czego należałby prowadzić monitoring 

ruchu turystycznego. Radny otrzymaną odpowiedź uznał za niewiarygodną. Wskazał, że z danych 

dostępnych na stronie GUSu wynika, iż całe Województwo Opolskie odwiedza rocznie siedemset 

trzydzieści tysięcy osób, czyli cztery razy mniej niż Głogówek. W ramach uszczegółowienia 

poprosił o podanie metodologii, jaka została użyta w wyliczeniu tej liczby turystów oraz czasu 

ich pobytu. By ukazać skalę absurdu otrzymanej odpowiedzi, Radny wskazał, że w chwili 

obecnej w Głogówku powinno znajdować się sześć tysięcy turystów. 
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8. W kontekście odpowiedzi, które zostały udzielone na pytania zadane na poprzedniej sesji,  

w związku z zestawieniem odpowiedzi z dnia 29.11.2013 r., która brzmiała: „zawarto już umowę 

z Gminą Pawłowiczki, do której Wróblin zostanie przyłączony” – w kwestii kanalizacji,  

a stanowiska wyrażonego w piśnie z dnia 15.03.2016 r., w którym to Burmistrz twierdzi, że  

„nie została podpisana umowa z Gminą Pawłowiczki”. Zapytał czy w 2013 r. Burmistrz 

świadomie mówił nieprawdę i jaki był cel tej wypowiedzi.  

9. Wskazał, że podczas ostatnich obrad Sesji zapytał, jak postępują prace nad Strategią Rozwoju 

Gminy oraz kiedy planowane jest poddanie tego materiału pod konsultacje społeczne. Otrzymana 

odpowiedź stanowi: „na najbliższej Sesji zostanie Radzie złożony projekt uchwały  

o konsultacjach społecznych”. Wobec powyższego ponownie zapytał kiedy przewiduje się 

publikacje projektu Strategii. 

10. Ponowił wniosek o uprzątniecie terenu przy boisku ze sztucznej nawierzchni we Wróblinie, gdzie 

zalegają odpady powstałe w związku z wymianą piłko chwytów. 

11. Wniósł o wykonanie melioracji wodnej rowu w Starych Kotkowicach biegnącego za posesjami, 

na wysokości cmentarza w kierunku Biedrzychowic.  

12. W imieniu mieszkańca Głogówka zwrócił się w kwestii organizowanych w dniu 16 czerwca br.  

w Głogówku otwartych mistrzostw Polski w Taekwondo. Zapytał czy wydarzenie to zostało bądź 

zostanie dofinansowane ze środków Gminy Głogówek. Uzyskana informacja podważa zasadność 

nazywania tej imprezy rangą mistrzostw Polski, gdyż zgodnie z ustawą o sporcie, takowe 

mistrzostwa mogą być organizowane jedynie przez związki sportowe. Tymczasem to wydarzenie 

nie jest organizowane przez żaden z dwóch istniejących polskich związków Taekwondo.  

W przypadku, gdy Gmina ma jakikolwiek udział w tym wydarzeniu, Radny poprosił  

o zweryfikowanie tej informacji. Natomiast jeżeli propagowanie rangi mistrzowskiej tego 

wydarzenia pozostaje niejako w sprzeczności z zapisami polskiego prawa, wniósł o interwencje  

u organizatora celem uporządkowanie owej kwestii.  

13. Wniósł o podjęcie działań wg właściwości mających na celu usuniecie suchych krzewów 

znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy Wróblinem, a Starymi Kotkowicami. 

14. Postulował o podjęcie działań wg właściwości w kwestii uszkodzonej studzienki znajdującej się 

na uboczu posesji nr 7 w Starych Kotkowicach – ulica prowadząca w kierunku Wróblina.  

 

Radny Marek Pelka wniósł o pilną interwencję, wg właściwości w kwestii znacznych ubytków  

w drodze pomiędzy miejscowościami Kierpień – Pisarzowice, przed wjazdem na most. Wskazał, że 

powstały tam duże dziury utrudniające przejazd i stwarzające zagrożenie.  

 



 8 

Radny Mariusz Wdowikowski zwracając się do obecnego na Sali, Radnego Powiatowego Tadeusza 

Wrony poprosił o apel w Starostwie, w sprawie rzetelnego remontu dróg relacji Szonów – Kazimierz 

– Głogówek. 

 

Radna Gabriela Nizińska: 

1. Wniosła o interwencje w sprawie zdewastowanego mostu na rzece Osobłodze, prowadzącego do 

Leśnik od strony ul. Jagiellońskiej; 

2. Wniosła o poszerzenie strefy płatnego parkowania o ul. Wodną, ul. Spółdzielczą,  

ul. Dąbrowskiego, oraz ul. Klasztorną; 

3. W imieniu mieszkanki Głogówka przypomniała poruszona podczas posiedzenie Komisji sprawę 

drzewa mieszczącego się przy pizzeri na uli. Dworcowej. Wskazała, że drzewo to jest ostatnim 

takim okazem w mieście, tymczasem zmienia wokół niego okryta jest szczelnie folią, co może 

doprowadzić do jego uschnięcia. Poprosiła o pilną interwencję w tej sprawie.   

Zastępca Burmistrza poinformowała, że sprawa ta została już załatwiona.  

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. Poprosiła o interwencję w kwestii przycięcia zakrzaczeń na rondzie w Głogówku, tak by stało się 

ono bardziej przejrzyste, 

2. Zapytała kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu łazienek w Zespole Szkół w Racławicach 

Śląskich oraz remontu przedszkola.   

 

Radny Tomasz Nosol w imieniu mieszkańców przysiółku Zawada But zwrócił się o ustawienie na 

wysokości posesji But 18 wiaty przystankowej oraz latarni.  Wskazał, że dzieci oczekujące na autobus 

szkolny nie mają możliwości schronienia się w trakcie opadów deszczu.   

 

Radny Marek Pelka poprosił o udostępnienie zestawienia, w jakiej wysokości zostały udzielone 

dotacje na renowację zabytków oraz jaki był wkład własny beneficjentów.  

 

Przewodniczący RM poinformował, że w formie pisemnej został złożony mu, wniosek przez Radną 

Różę Zgorzelską dotyczący remontu dróg gminnych w Biedrzychowicach oraz kwestii 19 tys. złotych 

z funduszu sołeckiego.  

 

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  
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Ad 7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, że odpowiedzi na zapytania  

i interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnie. 

 

Ad 8. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Przewodniczący RM poinformował o przekazanym w formie elektronicznej sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2015 r., oraz informacji o wykonaniu budżetu za 2015 r. 

  

 Sołtys Wsi Mochów Jan Kokurowski w imieniu mieszkańców, zgłosił iż ci czują się 

dyskryminowani w związku z wywieszonymi tablicami dot. zakazu spożywania alkoholu na terenie 

palcu zabaw, świetlicy oraz boiska. Sołtys uznał, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

problem ten dotyczy wszystkich obiektów użyteczności publicznej podległych Urzędowi. Wobec 

czego takowe tablice winny być wywieszone na terenie wszystkich obiektów będących własnością 

Gminy we wszystkich miejscowościach. 

 

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rolnej 

wniosła o dokonanie oględzin w terenie mostu łączącego Racławice Śląskie z Pomorzowicami. 

 Następnie zwracając się do Przewodniczącego Komisji Budżetowej wniosła o zaplanowanie 

wizji lokalnej na ul. Ogrodowej w Racławicach Śląskich w celu zaplonowania jej remontu w trakcie 

konstruowania przyszłorocznego budżetu.  

 

 Radny Powiatowy Tadeusz Wrona wskazał, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone 

oględziny pozimowe dróg powiatowych. Ponadto poinformował, że zostało obiecane mu, iż do końca 

sierpnia do użytku zostanie oddany także most na rzece Osobłodze w miejscowości Kierpień.  

Radny zaapelował do Sołtysów o zgładzenie wszelkich wniosków i uwag. Wskazał, że jest po 

to by służyć mieszkańcom. 

 

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  
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Ad 9. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

zakończył posiedzenie XIX Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA 

Małgorzata Wolf 


