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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 maja 2016 roku 

 

Ad 7.  

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak na wstępie swojej wypowiedzi uznał, że Burmistrz nie tylko niedbale 

odpowiada na pytania Radnych, ale także niekompletnie. Wskazał, że nie została mu 

udzielona odpowiedź na pytanie w kwestii bibliotek. Jak również nie uzupełnione zostały 

otrzymane odpowiedzi, na pytania zadane na sesji marcowej, co wnioskowane było podczas 

Sesji kwietniowej. Wskazał, że odpowiedzi te były niezadawalające oraz nie kompletne, 

chociażby w zakresie dotyczącym metodologii, jaką użył Burmistrz do ustalenia liczby 2,5 

mln turystów odwiedzających naszą Gminę.   

1. Poinformował, że mieszkańcy Wróblina przeprowadzili akcję „sprzątania świata”,  

w skutek której zebranych zostało kilkanaście worków posegregowanych śmieci. 

Niestety odpowiedzialna firma nie chciała odebrać tychże śmieci. Zapytał czy takie 

zachowanie ze strony pracowników firmy Remondis było właściwe, a także jak mają 

postąpić mieszkańcy w przypadku takowych sytuacji w przyszłości.  

2. Poprosił o udzielenie informacji nt. losu postulowanego żłobka w Twardawie. Czy 

zostały już podjęte jakieś działania mające na celu utworzenie tej placówki, czy w 

ogóle zostanie ona utworzona. Jeśli natomiast nastąpiło odejście od zamiaru 

utworzenia żłobka, poprosił o udzielenie informacji z jakich przyczyn.  

3. Zapytał czy dzikie wysypisko śmieci w Twardawie należy do Gminy, jeśli tak, to 

kiedy nastąpi usuniecie śmieci oraz kiedy dokonana zostanie rekultywacja. Czy osoby 

nawożące gruz oraz inne odpady budowlane na ten teren, robią to nielegalnie czy też 

za zgodą Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

4. Zapytał kiedy zostanie zaktualizowany BIP – w kwestii Rady.  

Inspektor ds. obsługi Biura Rady wyjaśniała, że w związku z awarią systemu doszło do utraty 

znacznej części zamieszczonych w BIP-ie plików. Ponowne ich wgranie jest dość mozolną  

i czasochłonna pracą. Do tego doszła wymiana sprzętu komputerowego na stanowisku biura 

Rady, która wprowadziła dodatkowe chwilowe komplikacje. Ze strony pracownika padło 

zapewnienie, że wszelkie braki będą uzupełniane na bieżąco, a BIP ostatecznie 

zaktualizowany zostanie najpóźniej podczas przerwy wakacyjnej Rady. 



 Radny uznał tą odpowiedź za satysfakcjonującą.  

5. Kolejno Radny zapytał jakie będą dalsze losy z rozbudową remizy w Mochowie. Póki 

co dwa postępowania przetargowe nie dały żadnego rezultatu, w związku z faktem, iż 

składane oferty  przetargowe przekraczały możliwości finansowe Gminy. Zapytał czy 

ogłoszony zostanie kolejny przetarg, czy tez inwestycja ta przeprowadzona zostanie 

etapami.  

6. Poinformował, że na antenie radia Opole pracownik MGOK w Głogówku informował,  

iż w Dzierżysławicach powstawanie baza dla spływów kajakowych. Trasa ma kończyć 

się w Kierpniu. Zapytał czy także i tam zostanie wybudowana przystań kajakowa. 

Jeśli tak poprosił o podanie przybliżonych terminów realizacji tej inwestycji, a także 

jej kosztów.  

 

Radna Róża Zgorzelska:  

1. Stwierdziła, że po raz kolejny otrzymała odpowiedź nie związaną z pytaniem. 

Wskazała, że prosiła o przedłożenie harmonogramu, a otrzymała odpowiedź: 

„harmonogram wizyty gości z Litwy jest już ustalony. Odbyło się spotkanie  

z rodzinami goszczącymi” itd. Radna podkreślała, że harmonogramu pobytu gości  

z Litwy nie otrzymała. Wobec czego poprosiła o jego przekazanie.  

2. Wniosła o rozćwiartowanie targowiska i porozstawianie jego „budek”  na terenie 

całego miasta w miejscach, gdzie odbywa się handel.  Targowisko stoi puste wobec 

czego jest szansa, że Urząd Marszałkowski wyrazi zgodę na takie zmiany.  

 

Wiceprzewodniczącą Bogusława Poremba:  

1. Wskazała, że na ul. Jana Pawła II w Głogówku pomiędzy kołnierzem drogi,  

a działkami pozostał pas mierzący ok 60 cm. Zgodnie z przepisami winien tam być 

chodnik. Zapytała czy taki chodnik jest w planie.  

2. Wniosła o ustawienie znaku „ograniczenie prędkości do 30 km/h” na ul. Marii 

Konopnickiej w Racławicach Śląskich. 

Radny Mariusz Wdowikowski zwracając się do obecnego na Sali Radnego Powiatowego 

Tadeusza Wrony, zapytał kiedy powiat planuje wykaszanie rowów.  

 



Radny Henryk Regimowicz poruszył wielokrotnie podnoszoną sprawę odbudowy rowów 

wzdłuż drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie. Wskazał, że wiadomym jest, do kogo 

należą przyległe do drogi pola. Wniósł do Radnego Powiatowego o przedstawienie tej sprawy 

na Sesji Rady Powiatu.  

 

Radny Piotr Bujak odniósł się do kwestii strefy płatnego parkowania na terenie miasta 

Głogówka. Wskazał, że zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych pobieranie opłaty 

za parkowanie soboty jest działaniem nielegalnym. Dzieje się tak w związku z faktem, że 

sobota – zgodnie z orzecznictwem sądu, powinna być traktowana jako dzień wolny od pracy, 

który w rozumieniu art. 57 § 4 K.p.a., mając na uwadze zasadę zachowania zaufania do 

Państwa i stanowionego przez nie prawa, to właśnie soboty należy traktować jako dni wolne, 

a więc nie pobierać opłat w te dni. Wobec czego Radny zwrócił się do Burmistrza  

o opracowanie projektu czy też stosownej zmiany w uchwale dotyczącej strefy płatnego 

parkowania w Gminie Głogówek.  

 


