
PROJEKT PROTOKOŁU NR XXIII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 20 lipca 2016 roku 

 

 

Obrady XXIII 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.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi do Porządku obrad.  

Radny Piotr Bujak złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o punkt  

„Informacja Burmistrza Głogówka na temat rozmów w sprawie sprzedaży budynku 

szpitalnego”. 

Radny uzasadniając swój wniosek stwierdził, iż w ostatnim czasie wszelkie informacje 

na ten temat, na skutek niezrozumiałej polityki komunikacyjnej ratusza, Radni otrzymują 

wyłącznie za pomocą mediów regionalnych. Radny zwrócił uwagę, iż niewyjaśnione 

pozostają  następujące kwestie: 

 czy osiągnięto do tej pory jakieś porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie 

drogi, która miałaby przebiegać przez teren wspomnianej jednostki samorządu 

terytorialnego; 

 jak na chwilę obecną przedstawiają się zasadnicze różnice, a także punkty zbieżne 

pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Głogówek w prowadzonych 

rozmowach; 

 czy zostały przeprowadzone kalkulacje kosztów ewentualnego przejęcia ZOLu,  

a jeśli tak, to jak się one przedstawiają wraz z późniejszymi kosztami utrzymania 

tej placówki; 

 czy został podpisany jakikolwiek list intencyjny z potencjalnym inwestorem 

zainteresowanym zakupem obiektu; 

 jaka działalność ma być prowadzona w tym budynku; 



 ile nowych miejsc pracy ma powstać dla mieszkańców gminy w związku  

z zaangażowaniem w zakup tego obiektu przez potencjalnego inwestora. 

Puentując, Radny wskazał na deficyt informacji w tej kwestii, powodujący konieczność 

podjęcia w/w wniosku i poprosił o  poddanie go pod głosowanie. 

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek:  

„O rozszerzenie porządku obrad Sesji o informację Burmistrza na temat rozmów  

w sprawie sprzedaży budynku szpitalnego”. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 8 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

 W związku z brakiem dalszych uwag,  Przewodniczący poddał pod głosowanie niżej 

przedstawiony Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie 

- Głogówek”, 

c) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

d) w sprawie wyrażenia woli  udzielenia pomocy rzeczowej na modernizację chodnika  

w miejscowości Dzierżysławice (przy drodze powiatowej nr 1209 O). 

4. Zapytania Radnych. 

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

6. Wolne wnioski i informacje.  

7. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Wynik głosowania: 

9 za/ 1 przeciw/ 5 wstrzymało się. 

 



Ad 2. 

 Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

 

Radny Piotr Bujak zapytał dlaczego w w/w projekcie uchwały nie ma przewidzianych 

środków na realizację żłobka w Twardawie, pomimo wcześniejszych deklaracji, iż żłobek ten 

powstanie. 

 Burmistrz wyjaśnił, że powstanie żłobka zależy od decyzji Minister Edukacji.  

W chwili obecnej wyczekiwana jest reforma oświaty.  

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

14 za / 1 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa 

naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

15 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 

c) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac 

planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało się; 

 



d) w sprawie wyrażenia woli  udzielenia pomocy rzeczowej na modernizację 

chodnika w miejscowości Dzierżysławice (przy drodze powiatowej nr 1209 O). 

Przewodniczący RM poinformował, iż w/w projekt uchwały został nieco zmieniony,  

a co za tym idzie nie wszystkie Komisje Stałe Rady miały możliwość zaopiniowania tegoż 

projektu.  

Radny Piotr Bujak zapytał, jak przedstawia się w chwili obecnej wola Powiatu 

Prudnickiego w kwesytii realizacji tej inwestycji. 

Przewodniczący RM zaznaczył, że jest to projekt uchwały intencyjnej i dopiero po jej 

podjęciu wiadome będzie stanowisko Powiatu w tej sprawie.    

Wobec czego Radny Piotr Bujak zapytał, czy odbyły się już jakieś rozmowy i 

ustalenia w tej sprawie, skoro pierwsza wersja tej uchwały była inna i nie był to projekt 

uchwały intencyjnej.  

 Burmistrz wyjaśnił, że jest to uchwał intencyjna zmierzająca do realizacji inwestycji. 

Stwierdził, że bezcelowym jest zabezpieczanie środków w budżecie,  gdy nie znana jest wola 

drugiej strony. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na poznanie decyzji Starostwa w tej 

sprawie.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego wynik 

przedstawiał się następująco: 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

Przewodniczący RM zarządził 10 min przerwy.  

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad. 4 

Radny Piotr Bujak: 

 Zapytał, co jest powodem nie uczestniczenia  Burmistrza Głogówka w obradach sesji 

do jej końca, pomimo, że jest gospodarzem sesji, a właściwie ją zwołał, zaznaczył, że 

odpowiedź: „Burmistrz zajmował się sprawami bieżącymi Gminy” nie będzie go 

satysfakcjonowała. 



 Nawiązując do wystąpienia Wojewody Opolskiego, który po interwencji Radnego 

zawezwał Gminę Głogówek do usunięcia rażącego naruszenia w lokalnym  

prawodawstwie, zapytał jakie jest stanowisko Burmistrza w kwestii pobierania opłat 

parkingowych w soboty i czy zostanie przygotowana stosowna nowelizacja projektu 

uchwały z 2008 roku regulującego tę kwestie. 

 Kolejno Radny poruszył sprawę działań wszczętych przez Wojewodę  w kwestii 

Związku Międzygminnego Aqua Silesia w kontekście pobierania przez Burmistrza 

diet w ramach funkcjonowania tej organizacji. Zapytał czy w związku z działaniami 

jakie wszczął Wojewoda, Burmistrz Głogówka jako reprezentant Gminy planuje we 

wspomnianej organizacji przedsięwziąć takie kroki, aby nie dochodziło do sytuacji,  

w której Burmistrz opłacany jest z dwóch źródeł za wykonywanie czynności, które 

nakłada na niego ustawa o samorządzie terytorialnym oraz zajmowane stanowisko. 

 Poprosił o wyszczególnienie jakie projekty w zakresie szeroko rozumianej kultury  

i edukacji  finansowane z funduszy Unii Europejskiej w latach 2006-2016 

zrealizowała Gmina Głogówek. 

 Nawiązując do widocznych postępów w remoncie zamku, wyraził ubolewanie, iż za 

pomocą mediów, a nie bezpośrednio od Burmistrza, Radni dowiadują się  

o wielomilionowym przedsięwzięciu. Zapytał czy została już opracowana koncepcja 

całościowego wykorzystania tego obiektu, czy też są to remonty, które mają na celu 

póki co, zapobiec degradacji tego budynku.  

 Zapytał czy Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 2015 roku wygenerował stratę/zysk, 

jeżeli tak to na jakim poziomie. 

 Zapytał kiedy Burmistrz realizuje sprawy przyszłościowe i perspektywiczne dla 

Gminy, skoro zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, cała jego działalność opiera się 

na sprawach bieżących.  

 Poprosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w Prudniku celem naprawy pobocza 

przy posesji nr 7 w Starych Kotkowicach, z powodu notorycznego zalewania podczas 

opadów deszczu.  

Radny Marek Pelka: 

 Nawiązując do odpowiedzi uzyskanej przez jednego z Radnych na interpelacje 

dotyczącą regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej na ul. Powstańców  

w Głogówku, mówiącą o tym, że kwestia ta „należy to do zadań Zakładu 



Komunalnego Sp. z o.o.”, zapytał jakie są plany w sprawie regulacji tych studzienek. 

O odpowiedź Radny poprosił Prezesa Spółki bądź osobę kompetentna w tym zakresie.  

 Poinformował, że w związku z ćwiczeniami Jednostek OSP Gminy Głogówek  

w miejscowości Rzepcze, podczas których miał miejsce przejazd ciężkich 

samochodów strażackich przez tamtejszy most, doszło do ugięciem metalowego 

przęsła mostu. Poprosił o sprawdzenie stanu technicznego mostu na rzece Osobłodze  

w miejscowości Rzepcze (w okolicach śluzy) i dokonania ewentualnych napraw. 

Radna Bogusława Poremba: 

 Wniosła o skierowanie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych o wykoszenie zakrzaczeń wzdłuż rzeki Osobłogi na odcinku Racławice Śl. – 

Mochów. 

 W związku z interwencją mieszkańców wniosła o skontrolowanie, na jakiej podstawie 

pobierana jest woda z rzeki przez Kombinat Rolny Głubczyce Sp. z o.o. do 

codziennego nawadniania pól. Nadmieniła, że zgoda Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych na pobieranie wody dotyczy tylko okresu suszy,  

w związku z czym nie powinno dziać się to codziennie. 

Radna Róża Zgorzelska: 

 Zapytała dlaczego tak późno są wysyłane odpowiedzi na zapytania i interpelacje, 

zwróciła też uwagę na lakoniczność odpowiedzi. 

 Wyraziła niezadowolenie z odpowiedzi Burmistrza na zapytanie dotyczące placu 

zabaw w Biedrzychowicach, stwierdzając, że to Burmistrz obiecywał przed wyborami 

rodzicom przedszkolaków plac zabaw. 

 Ponownie wniosła o zorganizowanie szkolenia dla wszystkich Radnych Rady 

Miejskiej. 

 W imieniu mieszkańców wniosła o wystosowanie do wszystkich posłów pisma  

o pełnienie przez nich dyżurów w gminie. 

 Poprosiła Przewodniczącego Rady Miejskiej o uwierzytelnienie protokołu  

z grudniowej Sesji.  

 

 



Radna Gizela Grzesik  

 Wniosła o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy na 2017 rok na 

dofinansowanie chodnika w miejscowości  Mochów. 

 Zwracając się do Pani Wice Burmistrz Głogówka zapytała czy jako członek TSKN,  

a zarazem władza Gminy wystosuje odpowiednie pismo w sprawie uporządkowania 

głogóweckiego ronda. 

 

Ad 5. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi zostaną udzielone  

w formie pisemnej. 

 

Ad 6.  

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Piotr Bujak zwrócił uwagę na problem z otrzymywanymi odpowiedziami na 

zapytania i interpelacje. Zaproponował, by odpowiedzi były przesyłana w jednym pliku. 

Ponadto Radny wskazał, że Radny Żebrowski pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w dniu dzisiejszym podarł pismo, adresowane właśnie do Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. Zapytał czy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jako organ kontrolny 

Rady Miejskiej w Głogówku powinien się zachowywać w ten sposób. Czy litera prawa 

dopuszcza w ogólna takie zachowanie. Podkreślił, że pismo było adresowane do 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a nie osoby Andrzeja Żebrowskiego. Poprosił 

Przewodniczącego Rady Miejskiej o stanowczą interwencję w tej sprawie.  

Radny Stanisław Stadnicki zaprosił na najbliższe piknik kolejowy w Racławicach 

Śląskich, który odbędzie się w dnia 27-28 sierpnia br. Radny przedstawił także słabą kondycję 

miejscowego kolejnictwa i wskazał na niską liczbę połączeń kolejowych oraz znaczne ich 

likwidacje. Poinformował, że tutejszy rejon kolejowy jest najbardziej zaniedbanym w całym 

województwie. Zaapelował by lokalne społeczeństwo nie dało się zmarginalizować.  



Radny Henryk Regimowicz poparł inicjatywę Radnego Stadnickiego. 

Radny Piotr Bujak w kontekście wcześniejszych wypowiedzi Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w której Przewodniczący stwierdził, iż korespondencja Radnego nie pokrywa się  

z przedmiotem obrad Sesji, zapytał jak list otwarty Burmistrza na temat Radnego Marka Pelki  

oraz pismo Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP w Głogówku miały się do Porządku obrad 

Sesji, dlaczego wówczas zostały odczytane. Zapytał również czy Przewodniczący odczyta 

list, który Radny skierował do Burmistrza Głogówka.  

Przewodniczący uznał, że zawarte w piśmie kwestie poruszane były przez Radnego 

Bujaka podczas minionych sesji. Wobec czego temat został wyczerpany i nie ma powodów 

do dalszej dyskusji.  

 

Ad 7.  

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie 

XXIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 


