
XIX/2016 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 marzec 2016 roku 

 

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 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.  

 

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.  

 

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.  

 



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. 


