PROJEKTU PROTOKOŁU NR XXIV/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Obrady XXIV 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 Rady Miejskiej przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie
stwierdził quorum. Na 15 Radnych, obecnych było 14. 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 zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad.
Radny Piotr

Bujak

wniósł

o

wprowadzenie

do

Porządku

obrad

punktu

pn. „Sprawdzenie Burmistrza Głogówku z działalności w ramach Związku Międzygminnego
Aqua Silesia”. Niniejszy wniosek Radny umotywował, tym że Wojewoda Opolski w ślad za
zgłoszeniem Radnego zanegował podstawę prawną do wypłacania włodarzom Gmin diet za
pracę we wspomnianym Związku. Jako, że Gmina Głogówek partycypuje w kosztach
istnienia tego Związku, w rzeczonym sprawozdaniu winny znaleźć się odpowiedzi Burmistrza
na trzy pytania:
1. czy zamierza oddać do kasy Związku to, co pobrał począwszy od 2013 r.
2. czy jako Przewodniczący Związku zamierza podjąć działania zmierzające do
wyeliminowania statutowych nieprawidłowości.
3. jakie działania dotyczące gminy Głogówek były podejmowane przez Związek
na terenie naszej jednostki samorządu terytorialnego, od momentu objęcia
przez Burmistrza Głogówka przewodnictwa w organizacji.
Radny poprosił o poddanie niniejszego wniosku pod głosowanie.
Przewodniczący zapytał, kto jest „za” wprowadzeniem niniejszego wniosku do Porządku
obrad:
Wynik głosowania:
5 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący poinformował, że 9 głosami „przeciw” wniosek został oddalony.
Kolejno Przewodniczący odczytał niżej przedstawiony Porządek obrad i poddał go pod
głosowanie:
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Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XXII oraz XXIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2016 r.
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 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek,
d) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach
Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze,
e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
5. Zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
9 za/ 1 przeciw/ 4 wstrzymały się.

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXII Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Wobec ich braku projekt został poddany pod głosowani i przyjęty
jednogłośnie.
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Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXIII Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie
i przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informację o swojej pracy w okresie
między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3.
Nie zgłoszono uwag do „Sprawozdania z realizacji wniosków za I półrocze 2016 r.”
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.

Ad 4.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Marek Pelka wskazał, że na komisjach omawiane były różne wersje
niniejszego projektu. Ostateczna otrzymana wersja w § 1 brzmiała „zwiększa się dochody
budżetu o kwotę 628 tys.” Przewodniczący odczytał natomiast kwotę 593,751,00 zł. Zapytał
skąd ta różnica.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła, że to błąd pisarski, a poprawnym
wyliczeniem jest to przedstawione przez Przewodniczącego.
Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1wstrzymała się.
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata
2016-2019,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
13 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.
c) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek,
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach
Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze,
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Przewodniczący poinformował, że konieczność ponownego podjęcia niniejszej uchwały
podyktowana jest zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartymi
w Uchwale nr 15/32/2016 Kolegium RIO w Opolu z dnia 24 sierpnia 2016 r. Przewodniczący
przystąpił do odczytania projektu uchwały, która następnie poddał pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
Przewodniczący

oddał

głos

Przewodniczącemu

Komisji

Rewizyjnej

Andrzejowi

Żebrowskiemu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że skarga nr 1/2016 została uznana za
bezzasadną.
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Radny Andrzej Wawer dodał, że skarżący był obecny podczas posiedzenia Komisji
Rewizyjnej i przedstawił swoje stanowisko. Podkreślił, że skarżący poinformował, iż jego
intencją nie było wniesienie skargi do Wojewody na działalność Burmistrza Głogówka,
a jedynie uzyskanie pomocy w załatwieniu swojej sprawy.
Radny Piotr Bujak uzupełnił, że skarżący wyartykułował pewne zarzuty wobec tutejszego
Urzędu, jednakże nie mógł poprzeć tego dowodami w postaci choćby notatki służbowej
z przebytej rozmowy z pracownikiem Urzędu. Jednym z zarzutów stawianym przez
skarżącego była niekompetentna obsługa. Radny wskazał, że konkluzją wczorajszego
posiedzenia było to, że Komisja jest niewłaściwa do rozpatrzenia tej skargi, gdyż
przedmiotem sporu jest de facto spór sąsiedzki. Radny postulował, by Burmistrz pochylił się
ponownie nad tą sprawą i rzetelnie zbadał, czy skarżący został obsłużony w sposób
kompetentny czy nie.
Burmistrz zwracając się do Radnego Bujaka oświadczył, że skoro wpłynęła skarga na
działalność Burmistrza to zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Rada jest kompetentna do jej
załatwienia.
Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że problem zaorywanych dróg polnych wciąż powraca.
Uznała, że należy pochylić się nad tym problemem, a przede wszystkim drogi winny być
przywracane na koszt rolników, którzy dokonali bezprawnego zawłaszczenia.
P.o. kierownika referatu NLROŚ Urzędu Miejskiego Pan Wojciech Witkowski poinformował,
że skarżącego w referacie NLROŚ nie było osobiście. Do referatu zostało jedynie skierowane
pismo. Ponadto podał, że rozgraniczenie działek, o których mowa w skardze może kosztować
Gminę od 7 do 11 tys. złotych. Wobec czego niezbędne środki winny być zabezpieczona
w budżecie. Jeżeli Gmina przystąpi do rozgraniczenia takich działek, a w toku prowadzonego
postępowania okaże się, ze rolnik naruszył własność Gminy, wówczas Gmina będzie starała
się odzyskać poniesione koszty.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący przystąpił do odczytania projektu
uchwały uznającej skargę nr 1/2016 na działalność Burmistrza Głogówka za niezasadną,
który następnie został poddany pod głosowanie.
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Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się.
9 głosami „za” skarga została uznana za niezasadną.

Ad 5.
Zapytania Radnych:
Radny Marek Pelka zwracając się do Przewodniczącego wniósł o skierowanie do Prezesa
Zakładu Komunalnego prośby o ustosunkowanie się do kwestii regulacji zapadniętych
studzienek kanalizacyjnych na ul. Powstańców. Radny podkreślił, że kolejny miesiąc nie
otrzymał odpowiedzi w tej kwestii.
Przewodniczący poinformował, że dopilnuje tej sprawy.
Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Szkolnej poprosiła o porządne
i skuteczne wykonanie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w drodze
na tej ulicy, w związku z uporczywym hałasem, które emitują pokrywy studzienek pod
wpływem przejeżdżających przez nie samochodów.
Radny Piotr Bujak:
1. Zapytał czy Burmistrz zechce nauczyć się Statutu Związku Międzygminnego Aqua
Silesia.
2. Zapytał czy Burmistrz zamierza oddać do kasy Związku to, co pobrał począwszy od
2013 r. o co Radny zaapelował.
3. Zapytał czy Burmistrz

jako Przewodniczący Związku zamierza podjąć działania

zmierzające do wyeliminowania statutowych nieprawidłowości.
4. Zapytał jakie działania dotyczące gminy Głogówek były podejmowane przez Związek
na terenie naszej jednostki samorządu terytorialnego, od momentu objęcia przez Pana
Kałamarza przewodnictwa w organizacji.
5. Radny poprosił o udzielenie informacji jakie sprawy bieżące Gminy załatwiał
Burmistrz

podczas spotkania 27.07.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Opolskiego, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz w Opolskim Związku Piłki Nożnej.
6. Ponad to zapytał jakie bieżące sprawy załatwiał Burmistrz:


dnia 29.07.2016 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu,
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dnia 19.08.2016 r. z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,



w dniu 23.08.2016 r. z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

7. Radny zwrócił uwagę na miejscowe kąpielisko. Poprosił o kompleksowe
przedstawienie kosztów jego funkcjonowania, a także przychodów, począwszy od
początku bieżącego roku, aż do dnia 31.08.2016 roku. Zwrócił się też o uzupełnienie
tej informacji o liczbę odwiedzających osób począwszy od rozpoczęcia sezonu.
8. W imieniu mieszkańców Sołectwa Ciesznów zwrócił się o podjęcie interwencji
według właściwości, na przebiegającej przez miejscowość drodze powiatowej na
wysokości budynku nr 21. Wskazał, że na chwilę obecną mamy tam do czynienia
z zalegającym na jezdni piaskiem, który stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących
pojazdami. Uznał, że usunięcie piasku znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
w tej miejscowości.
9. Mając na uwadze fakt, iż Gmina Głogówek ubiega się o dofinansowanie dalszego
etapu

renowacji

Zamku

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Opolskiego, poprosił o udzielenie informacji w kwestii tego, jakie ma
być przeznaczenie rzeczonego obiektu. Po raz kolejny, remont ma pochłonąć 13 mln
środków publicznych. Uznał, że wątpliwym jest, żeby taka kwota została przyznana,
bez przedstawienia jasnej wizji funkcjonowania tego obiektu. W związku z tym,
poprosił o podzielenie się z Radą Miejską informacją odnośnie tego, jakie będą losy
zamku, po ukończeniu remontów.
10. Radny ponowił także swoje pytanie na temat Strategii Rozwoju Gminy Głogówek.
Wskazał, że dokument ten w dalszym ciągu nie został przedłożony do zaopiniowania
Radzie Miejskiej. W związku z tym zwrócił się o informację, na jakim aktualnie etapie
znajduje się projekt strategii. Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za jego
przygotowanie. Zapytał także, jakie koszty poniesiono w związku z opracowaniem
strategii, oraz kiedy precyzyjnie zostanie udostępniony jej projekt ze wskazaniem daty
do miesiąca w zaokrągleniu.
11. Radny zauważyłem, że centrum Głogówka od pewnego czasu szpecą dwa miejsca
gdzie chętni mogą skorzystać z gry na tzw. jednorękich bandytach. Stwierdził, że
łatwość dostępu do tych punktów upowszechnia w naszym mieście hazard. Oprócz
tego, z jednej strony miejsca te poprzez swój tandetny wygląd szpecą miasteczko,
z drugiej natomiast zainstalowane na nich jarmarczne neony wyraźnie oślepiają
kierowców. Okoliczni mieszkańcy uskarżają się na hałasy, które dobiegają z lokali
najczęściej czynnych całodobowo, a które są szczególnie dokuczliwe w porze ciszy
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nocnej. Radny wskazał, że od początku 2016 r. w Polsce obowiązuje zakaz gry na
automatach za pieniądze. W związku z tym poprosił o interwencję Gminy wg
właściwości celem przywrócenia ogólnego porządku publicznego.
12. Poinformował, że w piśmie z dn. 18.07.2016 r. otrzymał informację, że latarnia przy
wjeździe do OHZ we Wróblinie zostanie ustawiona po 15 sierpnia bieżącego roku.
W związku z tym poprosiłem o precyzyjną informację na temat daty realizacji tego
zadania.
13. Nawiązując do wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia, zwrócił się do Burmistrza jako
osoby kierującej działaniami obrony cywilnej z pytaniem, czy została już
zdiagnozowana przyczyna skażenia wody bakterią coli. Prosił także o zajęcie
stanowiska w kontekście punktu ujęcia wody w Olszynce, w związku z tym, że nie
jest on w żaden sposób ogrodzony, a dostęp do niego mogą mieć osoby postronne.
Zapytał, jakie działania w tej kwestii zamierza podjąć Gmina.
14. Zapytał na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja ułatwień dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do Ratusza w Głogówku. Czy uzgodniono już
z Konserwatorem Zabytków akceptowalny wariant. Jeśli tak, kiedy mogą ruszyć
prace.
15. W kwestii dotyczącej sprzedaży budynku niedoszłego szpitala w Głogówku, Radny
zapytał na jakim etapie na chwilę obecną znajdują się rokowania ze Starostwem
Powiatowym w Prudniku. Jaką branże prezentuje szumnie ogłaszany przez Burmistrza
inwestor. Ile nowych miejsc pracy zamierza utworzyć. Wreszcie, dlaczego Burmistrz
nie chce ujawnić nazwy rzekomego inwestora.
16. Wniósł także o dokonanie analizy stanu technicznego altany przy świetlicy wiejskiej
we Wróblinie, oraz dokonanie napraw przy tym obiekcie. Zauważył, że na chwilę
obecną stale, prawdopodobnie w związku z wadą konstrukcyjną – postępują w tym
obiekcie uszkodzenia poszycia dachowego, które niebawem mogą zacząć zagrażać
gromadzącej się tam młodzieży.
17. Poprosił o zajęcie stanowiska przez Burmistrza Głogówka w związku z interwencją
Wojewody Opolskiego kwestionującą legalność pobierania opłat parkingowych za
postój samochodów na Głogóweckim Rynku w soboty. Zapytał czy, Burmistrz
zamierza przygotować stosowny projekt uchwały. Ponadto poprosił o udzielenie
informacji

jakie w związku z tym działania podjęła Prokuratury Rejonowej

w Prudniku.
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18. Radny poprosił o udzielenie informacji czy dotacja udzielana z budżetu Gminy
Klubowi „Fortuna Głogówek” jest poddawana rok rocznie kontroli. Radny powyższe
umotywował tym, że w ostatnim czasie w Klub boryka się z bardzo poważnymi
problemami natury organizacyjnej.
19. Kończąc swoje wystąpienie Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi, dlaczego na
terenie Gminy Głogówek odstąpiono od comiesięcznego odbierania od mieszkańców
odpadów szklanych. Jednocześnie zwrócił się z wnioskiem o renegocjację warunków
umowy z wykonawcą, w związku z faktem, że mieszkańcy gminy uskarżają się, że
magazynowanie dużych ilości butelek jest dość kłopotliwe, jednocześnie zwracając
uwagę, że częstotliwość odbioru przez poprzedniego wykonawcę była bardziej
adekwatna.
Wiceprzewodniczącą Bogusława Poremba:
1. Wniosła by cykliczną imprezę plenerową „Ucztę Głogówecką” organizowało
„Bractwo Sorontar”.
2. Wniosła, by konkurs kulinarny organizowany przy okazji „Uczty Głogóweckiej”
odbywał się na zasadach, takich jak konkurs koron żniwnych. Uznała, że każde koło
wkłada dużo pracy w przygotowanie potraw. Wobec czego wszyscy powinni zostać
jednakowo docenieni. Zaproponowała by wprowadzić „nagrodę publiczności”.
3. Wskazała, że na parkingu przy pl. Wolności pojawił się znak ograniczający postój
samochodów do 3,5 t. Poinformowała, że autobusy dowożące dzieci na basen,
z przyległych wiosek pozbawione są możliwości parkowania. Poprosiło o rozważenie
możliwości usunięcia tego znaku.
4. Poinformowała, że ze studzienek kanalizacyjnych na wysokości Alior Banku przy
Placu Wolności w Głogówku wydostaje się odór.
Radna Róża Zgorzelska:
1. Zapytała do kogo można się zgłosić, by zostać wpisanym na listę wyjazdu
partnerskiego, który ma odbyć się w październiku tego roku do Rietbergu.
2. Zapytała dlaczego zaniechano w tym roku konkursu „Piękna wieś”.
3. Wniosła, by do wszystkich Sołectw wysłać informację na temat możliwości zwrotu
kosztów dojazdu (delegacji) na szkolenia, w ramach Funduszu Sołeckiego.
4. Powołując się na protokół z czerwcowej Sesji Rady Miejskiej, poprosiła
o interpretację zapisu znajdującego się na stronie 14, gdyż jak stwierdziła „jest tak
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napisane, że Biedrzychowice ma te 19 tys., ponieważ pan Przewodniczący
odpowiedział, że zostały te pieniądze prawidłowo przyjęte do budżetu i uważa tą
sprawę za zamkniętą.” Niestety mieszkańcy Biedrzychowic tak nie uważają.
Przewodniczący pouczył Radną, że uwagi do protokołu winna była zgłosić przed jego
zatwierdzeniem. W kwestii, 19 tys. wskazał, że środki te zostały przesunięte na inny paragraf
i zatwierdzone wraz z podjęciem uchwały budżetowej na 2016 r.
Radny Andrzej Wawer odniósł się do poruszonej przez Radnego Bujaka sprawy dotyczącej
salonów gier. Poinformował, że zainteresowani mieszkańcy odbyli spotkanie z właścicielem
tych salonów. Sprawa jest skomplikowana i zaangażowany w nią jest radca prawny.
Radna Róża Zgorzelska poprosiła, by odpowiedź na jej zapytania była rzetelna i udzielona
w formie pisemnej.
Radny Tomasz Nosol poprosił o podanie terminu wykonania wnioskowanego zabudowania
rowu melioracyjnego we Wierzchu.
Radny Henryk Regimowicz odnosząc się do zapytania Radnego Bujaka dotyczącego budynku
niedoszłego szpitala w Głogówku oświadczył, że jeżeli Radny zna prawo handlowe to
powinien wiedzieć, że dopóki trwają rozmowy, rzecz jest niekoniecznie jawna i nie
o wszystkim należy informować.
Ad 6.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi zostaną udzielone
w formie pisemnej.
Ad 7.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Stanisław Stadnicki
1. W imieniu mieszkańców wniósł by w miarę możliwości do Racławice Śląskich
wróciły kontenery na odpady suche, segregowane (plastiki itd.).
2. Wniósł by wystosować pismo do Powiatu z zapytaniem: jaka jest procedura ustalania
kto i dlaczego zaorał drogi polne i leśne, jak przebiega ich proces odtwarzania, kto za
to odpowiada i ile to kosztuje.
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Radny poinformował ponadto, że w przypadku zaoranych rowów znajdujących się przy
drodze z określoną kategorią, konieczne jest znalezienie sprawcy do roku czasu. Gdyż
powyżej tego terminu właściciel rowu musi dokonać odtworzenia na własny koszt. Radny
zastanawiał się, czy podobnie sytuacja nie będzie przedstawiała się w przypadku zaoranych
dróg polnych.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba stwierdzała, że nie widzi potrzeby powrotu do
tychże kubłów, ponieważ ludzie wychodząc z cmentarza będą wyrzucać do nich wszelakie
śmieci. Poinformowała, że na placu przy „Domu Ludowym” ustawione są trzy duże
ogólnodostępne kubły.
Radny Stanisław Stadnicki oświadczył, że trudno mu sobie wyobrazić by osoby z jego
okolicy szły kilometr by wyrzucić śmieci. Podał, że często kosi publiczne tereny i znajduje
mnóstwo porzuconych butelek i plastików.
Radny Piotr Bujak zwracając się do Radnego Regimowicza wyjaśnił, że nie pyta o nazwę
inwestora lecz o branże i o to, ile ma zostać utworzonych nowych miejsc pracy. Uznał, że
Rada winna posiadać takie informacje przed podjęciem decyzji o sprzedaży szpitala. Radny
stwierdził, że jesteśmy świadkami medialnych przepychanek pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Prudniku a Burmistrzem Głogówka, co zaciemnia obraz sytuacji. Dodał, że
budynek niedoszłego szpitala jest obiektem, którego własnością jest społeczeństwo. Wobec
czego mieszkańcy mają prawo do informacji.
Przewodniczący poinformował, że obiekt niedoszłego szpitala winien być sprzedany
w drodze przetargu. W związku z czym trudno w takiej sytuacji wskazać inwestora.
Radny Tomasz Nosol wniósł o jesienne połatanie dziur.
Radny Powiatowy Tadeusz Wrona złożył słowa podziękowania Burmistrzowi Głogówka oraz
sponsorom za pomoc i wsparcie przy organizacji „Pikniku kolejowego” w Racławicach
Śląskich.
Sołtys Sołectwa Mochów Jak Kokurowski:


poinformował że w Mochowie miał miejsce przegląd mostu przy drodze krajowej
nr 40, w wyniku którego stwierdzono pękniecie wspornika. Do pęknięcia doszło na
skutek najechania na chodnik przez ciężki pojazd. Stwierdził, że ruch pieszych na
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tym moście jest zagrożony przez zbyt niskie krawężniki, w związku z czym każdy
pojazd może z łatwością wjechać na chodnik;


podał, że na terenie zalewowym po prawej stronie, na wysokości wjazdu do
Głogówka gromadzone są hałdy ziemi i gruzu.



poinformował,

że

regulowane

jest

koryto

rzeki

Osobłogi

pomiędzy

Dzierżysławicami, a Mochowem. Na tym odcinku została podjęta próba odbudowy
kawałka wału przeciw powodziowego. Sołtys zastanawiał się czy jest on budowany
zgodnie z przepisami. Wskazał także na potrzebę ustawienia znaków do którego
momentu rolnicy mogą orać swoje pola.
Przewodniczący stwierdził, że zarządcą drogi sudeckiej jest GDDKiA, natomiast rzeką
Osobłogą podlega pod Zarząd Dolnej Odry, wobec czego zlecone przez nich prace są
z pewnością odpowiednio prowadzone i nadzorowane.
Kolejno Przewodniczący przedstawił pozytywną Opinię RIO o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Głogówek za I półrocze 2016 r., jak również o pozostałych pismach, które wpłynęły
do Biura Rady w okresie miedzy sesjami.
Przewodniczący przypomniał także sprawę organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Prudniku spotkania samorządowców z Marszałkiem Województwa Opolskiego.
Zaproponowano, by w spotkaniu udział wzięło 4 Radnych z terenu Gminy Głogówek. Wobec
czego Przewodniczący poprosił o zgłoszenie się chętnych. Następujący Radni zgłosili chęć do
udziału w niniejszym spotkaniu:


Radna Róża Zgorzelska,



Radny Stanisław Stadnicki,



Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba,



Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXIV Sesję
Rady Miejskiej w Głogówku.

PROTOKOLANT
Małgorzata Wolf
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