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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 luty 2016 roku 

 

 

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.  

 

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.  

(…) 

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  

 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.  

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.  

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.   

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.   

 


