
1 
 

PROJEKT PROTOKOŁU NR XXII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

 

 

Obrady XXII 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 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 poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został  

hymn państwowy.  

 Kolejno Przewodniczący oddał głos Zastępcy Burmistrza Głogówka pani Barbarze 

Wróbel. Zastępca Burmistrza wniosła o wprowadzenie do Porządku obrad następujących 

uchwał: 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2016-2019, 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na zadanie pod nazwą 

„termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich do 

kwoty 127 tys. złotych. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że w konsekwencji tych dwóch uchwał następuje 

zmiana w uchwale budżetowej.  

 Radny Marek Pelka zapytał dlaczego projekty te są zgłaszane tak późno.  

 Zastępca Burmistrza wyjaśniła, iż w związku z ogłoszonym naborem, w dniu 

28.06.2016 r. miało miejsce otwarcie kopert, podczas którego dokonano wyboru wykonawcy.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący poddał po głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały: 

 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2016-2019, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi do Porządku obrad. W związku z ich 

brakiem Porządek obrad, poniższej treści został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, 

kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez 

dyrektorów. 

4. 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 długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, 
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g) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

2016 roku, 

h) w sprawie przystąpienia Gminy  Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XXII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XXI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 31 maja 2016 r.  

Radny Piotr Bujak zauważył, iż protokół nie zawiera szczegółów zakończenia ostatniej 

Sesji. Uznał, że brakuje tam informacji, iż Sesja została przerwana przez Przewodniczącego, 

przed wyczerpaniem pkt „wolne wnioski”.  

Przewodniczący wyjaśnił, że postanowił o przerwaniu Sesji, w związku z tym, że doszło 

do dyskusji pomiędzy Radnymi, a Sołtysami. Ponieważ aktualnym tematem były „walone 

wnioski”,  a trwająca wymiana poglądów i zdań nie była przedmiotem tego punktu Sesja 

została zakończona.  

Radny Piotr Bujak wniósł o wprowadzenie zmiany w protokole i przedstawienie 

okoliczności w jakich doszło do zakończenia Sesji. Uznał, że nie można zgodzić się  

z argumentacją Przewodniczącego mówiącą o tym, że jakoby rzeczy te nie dotyczyły 

przedmiotu obrad, gdyż analogicznie Przewodniczący mógł przerwać Sesje przed 

odczytaniem listu Pana Burmistrza, który także nie dotyczył Porządku obrad.  

Radna Róża Zgorzelska zgłosiła uwagę w związku z zakończeniem minionej Sesji. 

Wskazała, że wówczas dopytywała o losy pisma, które Sołtys Sołectwa Biedrzychowice 

wystosował do Rady. Podała, że nie otrzymała w tej sprawie żadnej odpowiedzi.  

Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi. Wobec ich braku protokół z XXI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

9 za/ 2 przeciw/ 4 wstrzymały się.  
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Ad 2. 

 Zastępca Burmistrza Głogówka Barbara Wróbel odczytała informację o pracy 

Burmistrza w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 3. 

Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, 

kosztów utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów 

została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 4. 

Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

Przewodniczący poinformował, iż niniejszy projekt omawiany był podczas posiedzeń komisji, 

jednakże nastąpiły pewne zmiany, o których wyjaśnienie poprosił Skarbnika Gminy Panią 

Ilonę Hudaszek.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany te dotyczą głównie finansowania zadania 

pn.”Termomodernizacja budynku przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich” gdyż 

przewidziane tam były własne środki w kwocie 111 tys. Środki te przeniesione zostały na 

udział własny do inwestycji związanej z budową zaplecza szatniowego przy „Fortunie”. 

Natomiast do zadania związanego z termomodernizacją wprowadzona została pożyczka  

w kwocie 127 tys. złotych. Jest to pożyczka długoterminowa, czteroletnia,  

z oprocentowaniem w wysokości 2%, przy czy w ostatnim roku 20% podlega umorzeniu.  

 

Radna Róża Zgorzelska odniosła się do zmiany w budżecie związanej z wyjazdem 

mieszkańców Gminy Głogówek na Litwę oraz przyjazdem dzieci z Ukrainy. Zapytała jak 

przedstawia się program wizyty dzieci z Ukrainy. Kiedy planowany jest wyjazd na Litwę, kto 

będzie w nim uczestniczył, czy lista jest już zamknięta czy może będzie to ogłoszone 

publicznie. 

 

Radny Piotr Bujak zapytał wg jakich kryteriów lista jest lub będzie sporządzana oraz czy 

planowane jest zawarcie sformalizowanego partnerstwa z rejonem Soleczniki Małe.  
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Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, że lista jest w trakcie sporządzania, jest 

ona prawie gotowa. W wymianie uczestniczyć będzie grupa 55 osobowa z terenu naszej 

Gminy. W pierwszej kolejności na liście znaleźli się mieszkańcy Gminy, którzy gościli  

u siebie Polaków mieszkających na Litwie, w miesiącu maju. Ponadto w wyjeździe udział 

wezmą także dyrektorzy szkół.  Jak również w tej wymianie przewidzianych jest 10 miejsc 

dla wspólnoty z Opola.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2016-2019, 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż po podjęciu uchwały budżetowej nastąpiła aktualizacja 

dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu. Wobec czego w Wieloletniej 

Prognozie zmieniła się cała kwota długu.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się; 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

g) w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 

roku, 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie przystąpienia Gminy  Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna. 

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała czy automatycznie w skład tej organizacji 

turystycznej wejdą Stowarzyszenia wykazujące się dużą działalnością turystyczną np. 

Biedrzychowice z Farską Stodołą, czy też Stowarzyszenie z Racławic Śląskich. Czy 

członkowie Stowarzyszeń będą mogli czynnie uczestniczyć w tej organizacji.  

 

Radny Piotr Bujak zapytał czy wnioskodawcom nie jest wstyd przedkładać takie 

uzasadnienie Radnie Miejskiej, jak w przypadku tego projektu. Uznał, że w materiale tym nie 

ma ani jednego zdania oznajmiającego, za to kilka punktów, które sprawiają wrażenia 

napisanych „gdzieś na kolanie” zawierających jedynie komunały. Nie ma żadnego 

przełożenia na konkrety. Stwierdził, że w przypadku wszystkiego można napisać: „że 

zwiększy liczbę turystów na terenie Gminy Głogówek”, czy że Gmina będzie pojawiała się  

w jakichś materiałach promocyjnych. Uznał, że Gmina już dzisiaj pojawia się w materiałach 

promocyjnych OROTu. Wskazał, że opłata związana z członkostwem nie jest znaczna, 

jednakże domagał się informacji, co szczególnie wyniknie z tego dla Gminy Głogówek, czy 

za tym pójdą jakieś projekty, czy aplikowane będzie o fundusze zewnętrzne i inne. Zapytał 

czy przewidywane jest, że członkowsko w tej organizacji znacząco wpłynie na zwiększenie 

liczby turystów w Gminie Głogówek. Ponadto Radny ponownie poprosił o uzasadnienie 

szacunkowej liczny 2,5 mln turystów, odwiedzających Głogówek.  
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Przewodniczący stwierdził, że by się przekonać o korzyściach płynących  

z członkostwa w tej organizacji, konieczne jest wstąpienie do niej.  

Radny Piotr Bujak zapytał, czy w takim razie nie ma na Sali nikogo, kto jest w stanie  

przedstawić przynajmniej 5 konkretnych korzyści wynikających z członkostwa w tej 

organizacji.  

Przewodniczący  uznał, że niezbędne informacje zawiera uzasadnienie do niniejszego 

projektu uchwały, które następnie przytoczył. Kolejno projekt został poddany pod 

głosowanie. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

Ad 5.  

Zapytania Radnych. 

Radna Gabriela Nizińska:  

1. zgłosiła potrzebę wymiany pokrywy kanalizacyjnej na ul. Szkolonej, która zdaniem 

okolicznych mieszkańców pod wpływem poruszających się przez nią samochodów 

bardzo hałasuje; 

2. na  ul. Mickiewicza, na wysokości posesji nr 18, w jezdni powstała bardzo głęboka 

dziura. Poprosiła o interwencję w tej sprawie; 

3. zwróciła uwagę iż w „parku jordanowskim”  jedno z urządzeń jest uszkodzone –  

w drabince brakuje jednego szczebelka. Poprosił o pilne załatwienie tej sprawy;  

4. wskazując na bardzo zły stan nawierzchni, zapytała czy planowany jest remont drogi 

na ul. Ligonia wzdłuż parkingu.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. zapytała czy miał już miejsce, a jeśli nie to kiedy zostanie przeprowadzony przegląd 

hydrantów na terenie Gminy. W przypadku, gdy kontrola została przeprowadzona, 

Radna poprosiła o kopie protokołów; 

2. Radna uznała, że tablice informujące o aktualnym objeździe do Kędzierzyna – Koźla, 

znajdujące się w obrębie ronda w Głogówku, mylnie wskazują by kierować, się na 

Krapkowice. Tymczasem można jechać na Twardawę. Poprosiła o zgłoszenie tej 

sprawy wg kompetencji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że objazd dot. samochodów powyżej 8 T.  

Radny Henryk Regimowicz zgłosił, iż na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków, 

graniczącej z ul. Jagiellońskiej znajduje się zlewisko wody, a co za tym idzie nie ma 

możliwości przejazd. Poprosił o interwencję w tej sprawie.  

Rady Marek Pelka: 

1. przypomniał sprawę mostu w Kierpniu. Stwierdził, że otrzymał informacje  

o wystosowanym przez  Powiat piśmie w sprawie współfinansowania przez Gminę 

Głogówek powiatowych inwestycji, min. remontu mostu w Kierpniu. Zapytał, czy 

Burmistrz będzie rozmawiał na ten temat ze Starostwem Powiatowym w Prudniku.  

O udzielenie ewentualnej informacji poprosił Radnego Powiatowego Tadeusza 

Wronę; 

2. odnosząc się do otrzymanej odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące dokumentacji na 

kanalizację w Rzepczach, mówiącej o tym, że: „został ogłoszony nabór w ramach 

zadań poniżej 30 tysięcy”. Radny poinformował, że sprawdził BIP jednakże nie 

znalazł tam ani ogłoszenia ani wyniku postępowania. Wobec czego zapytał czy odbył 

się taki konkurs i czy temat został rozstrzygnięty, czy też na jakim etapie znajduje się 

ta sprawa; 

3. zwrócił uwagę, że następującą kwestię chciał poruszyć podczas posiedzeń komisji, 

niestety nie był na nich obecny Burmistrz. Wskazał, iż w budżecie Gminy ujęte jest 

zadanie dot. remontu oświetlania boiska w Rzepczach. Zapytał czy będzie to 

realizowane, jeśli tak to kiedy; 

4. Stwierdził, iż wybrzmiało, że lista osób chętnych do udziału w wyjeździe na Litwę jest  

„na ukończeniu”, co rozumieć należy iż nie została ona jeszcze zamknięta. Zapytał 

więc, do kogo i ewentualnie kiedy, mogą osoby chętne do udziału w wymianie, się 

zgłaszać. Poprosił o pilną odpowiedź.  

Radny Stanisław Stadnicki:   

1. poinformował, że około rok temu odbyło się spotkanie w Racławicach Śląskich  

z Panem Kostusiem, który oświadczył iż ul. Głubczycka w Racławicach Śląskich 

będzie prawdopodobnie wyremontowana po zgromadzeniu oszczędności z innych 

przetargów. Radny uznał, że „inne przetargi już się zakończyły”. Wobec czego 
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poprosił o zwrócenie się wg kompetencji z zapytaniem jakie są obecne plany wobec  

ul. Głubczyckiej w Racławicach Śląskich; 

2. poprosił o udzieleni informacji czy w ostatnich 12 miesiącach samorząd powiatowy 

powiatu prudnickiego zwracał się do Gminy (Burmistrza, Rady) z jakimkolwiek 

pomysłem bądź prośbą współfinansowania zadań na drogach powiatowych; 

3. poprosił o udzieleni informacji czy w czasie kiedy część Racławic Śląskich została 

wpisana do tzw. „ochrony konserwatorskiej”, Konserwator występował  

z jakimkolwiek pismem lub prośbą  do Gminy o wyrażenie przez tutejszy samorząd 

opinii w tej sprawie.   

Radna Gizela Grzesik: 

1. zapytała, kiedy ostatecznie zostanie sfinalizowany remont wodociągu na  

ul. Młyńskiej; 

2. zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont zapadniętych studzienek na  

ul. Powstańców w Głogówku; 

3. w imieniu mieszkańców zapytała, kiedy na wierzę ratusza wróci iglica, oraz co się 

obecnie z nią dzieje; 

4. wskazała, iż rondo im. Oppersdorfa  w Głogówku jest bardzo zaniedbane, co 

pogarsza wizerunek miasta. 

Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

Radna Róża Zgorzelska w imieniu rodziców zapytała, kiedy w Biedrzychowicach zostanie 

doposażony plac zabaw przy przedszkolu. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

Radny Piotr Bujak: 

1. poprosił o udzielenie informacji czego dotyczyło spotkanie: 

a) 01.06.2016 r. w WFOŚiGW w Opolu, 

b) 03.06.2016 r. ze Starostą Prudnickim, w którym uczestniczył także 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku, 

c) 08.06.2016 r. z Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Infrastruktury Opolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, 

d) 14.06.2016 r.: z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką 

a także z Prezesem PKS Głubczyce Pawłem Bednarskim, 
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e) 15.06.2016 r. z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego  Stanisławem 

Rakoczym, 

f) 30.06.2016 r. z Komendantem PSP w Prudniku Grzegorzem Kawą. 

Następnie Radny poinformował, że na ręce Przewodniczącego złoży interpelacje dotycząca 

utworzenia elektronicznego kalendarza spotkań i aktywności Burmistrza, który mógłby być 

dostępny na stronie internetowej Gminy.  

2. Po raz kolejny Radny powrócił do kwestii Strategii Rozwoju Gminy Głogówek.  

O tym, że trwają prace nad strategią wiadomo od początku obecnej kadencji,  

tj. 2014 roku. Póki co udało się pozyskać informacje, że Gmina poniosła już pewne, 

określone  koszty związane z przygotowaniem strategii, jednakże ta do dzisiaj nie 

została opracowana. W związku z tym Radny zażądał podania konkretnego terminu 

oddania strategii pod konsultacje społeczne.  

3. Kolejno Radny poruszył kwestię nowej latarni we Wróblinie na wysokości wjazdu do 

OHZ. Prosił o konkretną informację, co do tej pory zostało zrobione w tym temacie, 

co jeszcze ma być zrobione oraz kiedy ostatecznie latarnia zostanie zainstalowana. 

4. W kwestii niedoszłego szpitala zauważył, że na budynek ten solidarnie składała się 

większość mieszkańców gminy Głogówek. Wobec czego mieszkańcy ci w wielkim 

stopniu partycypowali w koszty powstania tego szpitala. Radny za wielce niewłaściwe 

uznał zatem słowa Burmistrza, który podczas ostatniej sesji stwierdził, że  „ustnie 

można zrobić wszystko” i „że to on rządzi gminą, i nie musi dzielić się żadnymi 

informacjami”. W związku z tym prosił o udzielenie rzeczowych wyjaśnień na temat 

stanu rozmów dot. drogi, która ma powstać przy szpitalu oraz branży potencjalnego 

inwestora zainteresowanego obiektem, a także tego jakie planuje on potencjalne 

zatrudnienie.  

5. Zapytał czy rzeczywiście Burmistrz zamierza przejąć od Powiatu pomieszczenia  

ZOL-u. Jeżeli tak, to co w tych pomieszczeniach ma się znaleźć.  

6. Zapytał ilu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Głogówek 

uczy się w placówkach oświatowych poza terenem naszej Gminy. 

7. Zapytał na jakim etapie znajduje się rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci  

w Racławicach Śląskich. Poprosił także o wyjaśnienie jak przebiegać będzie 

likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Twardawie.  

8. Wniósł o uporządkowanie terenu przy targowisku miejskim. 
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9. Zapytał czy polegają na prawdzie informacje, zgodnie z którymi z chwilą gdy 

przekształcono ZMK w Spółkę, pracownikom przestały być wypłacane dodatkowe 

wynagrodzenia roczne, jeżeli tak to dlaczego. Stwierdził, że „Burmistrz jako 

jednoosobowe zgromadzenie wspólników spółki powinien mieć wiedzę w tym 

temacie.” 

10. Czy Gmina Głogówek zamierza egzekwować od firmy „Naprzód” obowiązek 

dezynfekcji kubłów na śmieci (raz na pół roku).  

11. Poprosił o udzielenie informacji, czy gmina Głogówek podjęła działania mające na 

celu rozwiązania problemu zapadniętych studzienek kanalizacyjnych na  

ul. Powstańców w Głogówku, jeśli tak jakie były to działania.  

12. Czy na terenie Gminy Głogówek występują opóźnienia z wypłacaniem środków  

w ramach programu 500+. Jeśli tak, to na jaką liczbę dzieci pieniądze nie zostały 

jeszcze przekazane. Poprosił także o informację na jaką liczbę dzieci pieniądze są 

wypłacane.  

13. Czy w związku z ogłoszeniem przez Rząd zamiaru wygaszania gimnazjów, Burmistrz 

zamierza przedstawić plan nowej sieci szkół na terenie Gminy Głogówek a jeżeli tak, 

to kiedy.  

Radny poinformował o treści dwóch pisemnych interpelacji, tj.  zaangażowania Gminy 

Głogówek w program  „Mieszkanie Plus”, a także o rozpatrzenie możliwości wykorzystania 

autobusów szkolnych na terenie Gminy Głogówek do wsparcia transportu publicznego, które 

następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.   

Radny Stanisław Stadnicki stwierdził, że każdy z Radnych biorący udział  

w posiedzeniach otrzymuje dietę. Uznał, że skoro jest obecny na Sesji to każdego musi 

wysłuchać czy go lubi, czy też nie. Jego obecność jest tu dobrowolna. Zastanawiał się, gdzie 

podziała się Radna Nizińska, czy można się zwalniać, czy jak ktoś podpisze się na początku 

Sesji a później wyjdzie, to otrzyma całą dietę. Zapytał jak to jest rozpatrywane.  

Przewodniczący stwierdził, że każdy Radny jest osobą świadomą i ma skończone 18 lat, 

wobec czego Radny Stadnicki winien sobie sam odpowiedzieć na powyższe pytanie. 

Jakkolwiek oceny wszelkich poczynań Radnych, ostatecznie dokonają wyborcy.  

Radny Piotr Bujak wniósł, by w protokołach z sesji pojawiała się każdorazowo notatka 

dotycząca opuszczania obrad przez Radnych. 
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Radny Andrzej Wawer odniósł się do zapytania Radnego Bujaka w kwestii wygaszania 

Gimnazjum. Stwierdził, że Radny „szybko i energicznie wchodzi w problematykę pewnych 

tematów”. Wskazał, że pani Minister Oświaty dosłownie dwa dni temu przedstawiła 

propozycję wygaszania gimnazjum, a Radny Bujak już dzisiaj pyta Burmistrza jak zostanie to 

rozwiązane w naszej Gminie.  

Radny Piotr Bujak zabrał głos twierdząc, że „dochodzi tu dzisiaj do pewnych nadużyć”. 

Uznał, iż w momencie gdy on zamierza zabrać głos, Przewodniczący przekazuje go komu 

innemu. Gdy natomiast polemika pojawia się po drugiej stronie, wówczas jest pełna swoboda 

wypowiedzi.   

Radny Tomasz Nosol ponowił swój wniosek w sprawie ustawienia wiaty przystankowej  

w miejscowości Zawada-But. Poprosił o zajęcie się tą sprawą i wskazanie terminu realizacji.  

Przewodniczący odpowiedział, iż niniejsza inwestycja została ujęta w zadaniach  

inwestycyjnych na rok bieżący.  

Radna Róża Zgorzelska zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego, czy podjął działania 

zmierzające do zorganizowania szkolenia Radnych. Jeśli nie, wniosła o przeprowadzenie 

takowego szkolenia.  

Przewodniczący oświadczył, że nie widzi takiej potrzeby, uzasadniając to wysoką 

aktywnością Radnych oraz szeroką znajomością prawa.  

 

Ad 6.  

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

Sekretarz Gminy Głogówek Anna Barysz udzieliła odpowiedzi na pytanie Radnego 

Bujaka dot. „programu 500+”. Poinformowała, że w kwietniu wpłynęło ponad 300 wniosków. 

Zarówno wszystkie wnioski jak i wypłaty świadczeń obsługiwane są na bieżąco. Ewentualne 

zaległości występują u osób podejmujących prace za granicą. Wynika to z koordynacji wypłat 

przez ROPS w Opolu, który poinformował tutejszy Urząd o konieczności wydłużenia terminu 

załatwienia wniesionych spraw.  

 Pani Sekretarz poinformowała, że odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone 

w formie pisemnej. 
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 Przewodniczący odniósł się do pytania Radnego Bujaka w sprawie spotkania w dniu 

03.06.2016 r. ze Starostą Prudnickim. Oświadczył, że tak się składa, że spotkanie to dotyczyło 

tych wszystkich kwestii, które Rady podniósł w swoich zapytaniach tj. budynku szpitala  

w Głogówku, ZOL-u, drogi. Wobec czego należy zauważyć, że Radny jest zorientowany. 

Przewodniczący poinformował także, że z niemniejszego spotkania został podpisany 

protokół, który od 2 tygodni zalega w Starostwie Powiatowym w Prudniku, pomimo tego, że 

Starosta zobowiązał się, iż w ciągu 3 dni Zarząd Powiatu ustosunkuje się do treści protokołu. 

Zasadniczym wątkiem spotkania było omówienie kwestii udostępnienia 70 metrów drogi, 

która znajduje się w fatalnym stanie, w celu wykonania przez Gminę Głogówek porządnego 

dojazdu do obiektu. Czego też wymaga przyszły inwestor.  

 Przewodniczący stwierdził, że w jego opinii bardzo ważne jest jak najszybsze 

zagospodarowani opustoszałych budynków. Konieczne jest podjęcie wszelkich czynności 

celem pozyskania inwestorów, gdyż przyniesie to korzyści dla mieszkańców Gminy. 

Tymczasem ze strony Starostwa, Gmina napotyka na ogromy opór.  

  

Radny Andrzej Żebrowski odnosząc się do pytania Radnej Gizeli Grzesik w kwestii 

zakończenia remontu wodociągu na ul. Młyńskiej poinformował, że wskazany odcinek 

wodociągu został ostatecznie wyremontowany. Do wykonania pozostaje odcinek Wielkie 

Oracze.  

 

Ad 7. 

Wolne wnioski i informacje.  

Przewodniczący poinformował zgromadzonych o piśmie Sołtysa Biedrzychowic 

wzywającego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uwzględnienie w budżecie Gminy 

Głogówek 19 tys. Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Biedrzychowice. Przewodniczący 

przypomniał, że w miesiącu grudniu podczas uchwalania budżetu kwestia ta była szeroko 

omawiana, a Sołectwo miało możliwość zmiany zadania, z której nie skorzystało. Uchwała 

została podjęta i jest prawomocna. Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego nie 

widzi potrzeby dalszego zajmowania się sprawą. Kolejno, na wniosek Radnej Zgorzelskiej 

Przewodniczący odczytał treść pisma, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Następnie Przewodniczący przedstawił pismo Starosty Prudnickiego w sprawie 

spotkania Radnych Województwa Opolskiego z samorządowcami Powiatu Prudnickiego. 

Przewodniczący poinformował także o 3 interpelacjach Radnego Bujaka oraz wniosku Radnej 

Zgorzelskiej, które przekazane zostaną Burmistrzowi Głogówka.  

Radny Stanisław Stadnicki w kwestii „programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wniósł  aby do najbliższego naboru zgłosić drogę 

Racławice Śląskie – Wierzch oraz ul. Ogrodową w Racławicach Śląskich. Radny wyjaśnił, że 

remont drogi podniesie bezpieczeństwo. Przede wszystkim nawierzchnia szutrowa, zostałaby 

zastąpiona nawierzchnią asfaltową. Droga Racławice – Wierzch skróciłaby dojazd z/i do 

Głubczyc dla miejscowości położonych na północ od Racławic Śląskich, krótszy dojazd do 

Opola w linii północ – południe. W przypadku zaistnienia wypadku lub zdarzenia drogowego 

na drodze krajowej 40 (tzw. Trasa Sudecka) lub na drodze powiatowej Racławice Śląskie – 

Mochów, droga Racławice – Wierzch skróciłaby dojazd karetki i służb bezpieczeństwa, 

byłaby też traktem do stworzenia objazdu w przypadku zablokowania drogi krajowej lub 

powiatowej. Droga Racławice Śląskie – Wierzch połączyłaby drogę krajową i powiatową. 

Dawniej trakt ten miał kategorię drogi wojewódzkiej, a obecnie został zmarginalizowany. 

Ponadto nastąpiłaby znaczna poprawa komunikacyjna oraz dostępności obszarów wiejskich, 

dodatkowo poprawa dojazdu do pól dla rolników. 

Radny wskazał, że także ul. Ogrodowa w Racławicach Śląskich spełnia trzy kryteria 

naboru, tj.: 

 kryterium techniczne: ulica znajduje się w złym stanie technicznym, jest wąska, 

ubytki w nawierzchni, brak chodnika, 

 kryterium sieciowe: bliskość drogi wojewódzkiej 417, 

 kryterium komunikacyjne: ul. Ogrodowa to dojazd do boiska sportowego, siedziby 

OSP, bliskość Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej. 

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, kiedy Sołtys Biedrzychowic otrzyma odpowiedź na 

pismo złożone 27 maja br., przedstawione uprzednio przez Przewodniczącego.   

Przewodniczący odpowiedział, że kwestia ta była wielokrotnie omawiana, natomiast 

samo zadanie zostało prawidłowo przyjęte do budżetu na 2016 r. Wobec czego 

Przewodniczący uznał tą sprawę za zamkniętą.  
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Radny Marek Pelka nawiązując do odczytanego przez Przewodniczącego pisma Starosty 

Prudnickiego w sprawie spotkania Radnych Województwa Opolskiego z samorządowcami 

Powiatu Prudnickiego, zapytał czy Przewodniczący zaproponuje takowe spotkanie.  

Przewodniczący wyjaśnił, że spotkanie to organizuje Starosta. Uznał, że jeżeli Zarząd 

Powiatu nie podejmie konkretnych decyzji w sprawie min. szpitala, nie widzi sensu 

spotykania się.  

Radny Stanisław Stadnicki poinformował o wydanym przez Wojewodę Opolskiego 

informatorze przedstawiającym Gminy, które otrzymały już dofinansowanie na remont dróg. 

Wskazał, że Gmina Głogówek jest białą plamą na tle województwa. Uznał, że może to 

zwiększyć nasze szanse w dodrze starania się o dofinansowanie. 

Przewodniczący poprosił Radnych o przekazanie drogą elektroniczną do dnia  

10 lipca br. tematów, które chcieliby poruszyć podczas spotkania w Starostwie. Wskazał, że 

zainteresowani Radni reprezentowaliby wówczas Gminę w przedmiotowym spotykaniu.  

Radny Powiatowy Tadeusz Wrona poinformował, że systematycznie podczas obrad 

Zarządu Powiatu Prudnickiego przypomina i monituje w sprawie remontu mostu  

w miejscowości Kierpień. Oświadczył, że jest stanowczym przeciwnikiem 

współfinansowania przez Gminy inwestycji powiatowych.  

Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski poruszył kwestię przejścia dla pieszych  

w Mochowie. Stwierdził, że Burmistrz uchyla się od wykonania obiecanego doświetlenia tego 

miejsca. Poinformował o problemie związanym z uruchomieniem hydrantu na wysokości 

kościoła, do którego doszło podczas pokazu strażaków w trakcie miejscowej imprezy. 

Wskazał na pilna potrzebę naprawy hydrantów. Poinformował także, o powracających 

problemach z dostawą wody do Mochowa. Kolejno przypomniał sprawę obiecanego 

oświetlenia boiska w Mochowie, które nie zostało zrealizowane.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o upoważnienie osób opiekujących 

się świetlicami na terenie Gminy do legitymowania wynajmujących.  

Radny Stanisław Stadnicki podkreślił, że w takim przypadku konieczna jest 

upoważnienie osoby do przetwarzania danych osobowych wraz z wymaganymi formularzami. 
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Ad 8. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXII Sesję 

Rady Miejskiej w Głogówku. 


