
1 
 

   PROJEKTU PROTOKOŁU NR XXV/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Miejsko Gminnym 

Ośrodku Kultury w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał wszystkich zgromadzonych. Szczególnie 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Prudniku. 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 odczytał niżej przedstawiony Porządek obrad i poddał go pod 

głosowanie: 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad, 

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

2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.  

3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2016 r. 

4. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

5. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

c) zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  na drogach  publicznych w strefie płatnego parkowania na 

terenie miasta Głogówek, 
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d) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na 

lata 2016-2026”, 

e) w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Prudnickiego. 

7. Zapytania Radnych. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

9. Wolne wnioski i informacje.  

10. Zakończenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Wynik głosowania przedstawiał się następująco: 15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXIV Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego 

wynik przedstawiał się następująco: 12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się.  

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 „Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek  

za I półrocze 2016 roku”. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

Ad 4.  

 Przewodniczący poinformował, że informacja na temat stanu dróg gminnych została 

przedstawiana i omówiona podczas procedur komisyjnych. O zabranie głosu w kwestii stanu 

dróg powiatowych poprosił przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Prudniku Naczelnika 

Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Pana Bronisława Rycko.  

 Naczelnik Wydziału Pan Bronisław Rycko przedstawił co następuje: 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu zawiadywał siecią dróg o długości 270 km  

691 m. Z tego na poszczególnych Gminach: 

 Gmina Biała znajduje się 109 km 430 m, 

 Gmina Lubrza – 38 km  910 m, 

 Gmina Prudnik – 52 km 870 m, 
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 Gmina Głogówek – 69 km 480 m, z czego drogi o nawierzchni bitumicznej twardej 

stanowią 55 km 380 m, natomiast drogi o nawierzchni tłuczniowej (gruntowe) to  

14 km 100 m.   

Na 55 odcinków dróg zarządzanych przez Powiat w Gminie Głogówek znajduje się  

18 dróg.  Wszystkie drogi w roku bieżącym były poddane kontroli przez uprawnioną firmę.  

5 dróg, głównie o nawierzchni tłuczniowej lub trawiastej znajduje się w stanie 

niezadawalającym. I tak np. ocenę niezadawalającą otrzymała droga Zwiastowice – 

Ucieszków w kierunku na Trawnik. Jednakże odcinek ten obecnie poddawany jest 

przebudowie, a prace  powinny zakończyć się wraz z październikiem. W tym miejscu 

Naczelnik Rycko przedstawił pozostałe wyniki przeprowadzonej kontroli.    

Następnie poinformował, że na terenie Gminy Głogówek znajduje się 10 obiektów 

mostowych pozostających w zarządzie Powiatu. Obligatoryjnie corocznie wykonywane są 

przeglądy bieżące mostów, natomiast raz na 5 lat przeprowadzane są przeglądy szczegółowe. 

Dokonane przeglądy wykazały, że 7 obiektów mostowych znajduje się w stanie dobrym,  

tj. otrzymały ocenę „4”, 2 obiekty otrzymały ocenę „3” i jeden obiekt mostowy otrzymał 

ocenę „2”. A mianowicie most znajdujący się w miejscowości Kierpień. Naczelnik Rycko 

poinformował, że most ten pozostaje zamknięty, a w chwili obecnej jest remontowany.  

Planowany termin oddania do użytku, jak podkreślił w bardzo ograniczonym zakresie, to 

koniec października. Poinformował także, że Powiat w roku bieżącym wykonał 8 różnych 

inwestycji drogowych.  

 Naczelnik Rycko poinformował, że przez jego wydział został sporządzony plan 

inwestycji na rok kolejny. Jednakże najpierw musi on być rozpatrzony i zatwierdzony przez 

Zarząd Powiatu. Wówczas będzie możliwość upublicznienia już konkretnych, 

zatwierdzonych  planów. Podał, iż wydziałowi przedstawione zostało zapotrzebowanie 

poszczególnych Sołectw. I tak np. miejscowość Dzierżysławice zabiega o budowę chodników 

oraz odwodnienia. Sołectwo Kazimierz wystąpiło z wnioskiem o budowę chodnika oraz 

kanalizacji deszczowej.  

 W kwestii Dzierżysławic, w ślad za pismami Burmistrza Głogówka została 

wystosowana odpowiedź, iż przy współfinansowaniu ze strony Gminy w wysokości 50% 

zadania dotyczącego budowy chodnika i odwodnienia, istnieje taka możliwość realizacji 

zadania.  
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 Naczelnik Rycko podziękował za uwagę i poprosił o ewentualne pytania. 

 Radna Róża Zgorzelska poinformowała, że na wrześniowym zebraniu sołeckim  

w Biedrzychowicach poruszona została kwestia drogi Rozkochów – Biedrzychowice – 

Zwiastowice. Wskazała, że Rada na wniosek mieszkańców zobowiązała się do wystosowania 

pisma do Zarządu Powiatu w tej sprawie. Jednakże już dzisiaj, korzystając z obecności 

Naczelnika zwróciła się o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków na 

doprowadzenie tej drogi do stanu zadawalającego.  

 Naczelnik Rycko potwierdził, że ten odcinek drogi tłuczniowej jest w bardzo złym 

stanie. Podał, że w wyniku przebudowy innej drogi powiatowej pozyskane zostaną znaczne 

ilości materiały z odzysku, w związku z czym wskazany przez Radną odcinek drogi powinien 

zostać doprowadzony do używalności.  

 Radna Róża Zgorzelska dodała, że także zakrzaczenie wzdłuż tej drogi wymaga pilnej 

interwencji.  

 Radny Piotr Bujak zgłosił następujące postulaty mieszkańców swojego okręgu 

wyborczego: 

 zaapelował o dołożenie starań, by droga Wróblin – Kazimierz została utrzymana  

w obecnej kondycji. Wskazał, że zaczynają się tam pojawiać ubytki. Prosił o ich 

uzupełnienie, 

 wskazał na pilną potrzebę dokonania przeglądu kratek kanalizacji burzowych we 

Wróblinie, 

 poinformował, że na wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 7 w Starych 

Kotkowicach, po opadach deszczu pojawia się problem z zastojem wody, który  

w dodatku wypłukuje podjazd do posesji. Poprosił o przyjrzenie się tej sprawie.  

Naczelnik Rycko poinformował, że problem kratek ściekowych jest 

„najpopularniejszym” aktualnie problemem. W chwili obecnej przebudowywane są wpusty 

uliczne w miejscowości Kierpień. Podał, że jeszcze w tym roku powinny być przeprowadzone 

takie prace we Wróblinie. Dodał, że ubytki w drodze Wróblin – Kazimierz zostaną 

uzupełnione.  

Radna Gizela Grzesik zgłosiła potrzebę utwardzenia pobocza wzdłuż drogi 

powiatowej w miejscowości Leśnik.  
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Naczelnik Rycko poinformował, że prace te zostaną najprawdopodobniej wykonane 

jeszcze w tym roku. 

Radna Grzesik podała, że w Mochowie pomiędzy posesją nr 14, a posesją nr 15 nad 

przepustem zamontowana jest poręcz która praktycznie znajduje się w drodze. Stwarza to 

niebezpieczeństwo. Poprosiła o przesunięcie tej poręczy.  

Naczelnik Rycko odpowiedział, że rozezna sprawę.   

Radna Grzesik przypomniała też sprawę przepustu w miejscowości Leśnik.  

 Radny Marek Pelka zwracając się do Pana Naczelnika podziękował, za remont mostu 

w Kierpniu, który zdaniem mieszkańców jest dobrze prowadzony. Ponadto podziękował za 

regulację studzienek ściekowych. Następnie Radny przypomniał sprawę wysokich poboczy 

wzdłuż drogi Kierpień – Pisarzowice, a także krzaków i drzew na wysokości boiska  

w Rzepczach.  

 Naczelnik Rycko poinformowała, że wzdłuż drogi Mochów – Racławice Śląskie 

jesienią będzie wykonywana przycinka, wówczas będzie można też udać się do Rzepcza.  

 Radny Pelka zapytał  czy planowana jest wycinka drzew przy drodze powiatowej 

w Rzepczach „na górce”.  

 Naczelnik Rycko poinformował, że drzewa są w dobrej kondycji i trudno będzie 

uzyskać pozwolenie. 

 Radny Pelka dodał, że drzewa rosną w odległości 30 cm od asfaltu i stwarzają znaczne 

zagrożenie. Następnie Radny zapytał, czy pieniądze tj. 20 tys. złotych które w dniu 

dzisiejszym w drodze uchwały trafią do Powiatu, są przekazywane w konsekwencji wcześniej  

prowadzonych rozmów o współfinansowaniu zadania.    

 Naczelnik Rycko odpowiedział, że Powiat stał na stanowisku, iż realizacja zadania jest 

możliwa jedynie przy 50% współfinansowaniu zadania przez Gminę.   

 Radny Andrzej Żebrowski poinformował, że zainteresowani mieszkańcy apelują 

 o remont drogi Kazimierz – Głogówek. 
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 Naczelnik Rycko podał, że wzdłuż tego odcinka drogi znajdują się 4 odcinki  

o długości ok. 60 m, na których w następnym roku zostanie przeprowadzony remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznej.   

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zapytała czy będzie remontowany odcinek 

drogi Dzierżysławice – Racławic Śląskie. Jakie są realne zamierzenie co do tej drogi. 

Naczelnik Rycko odpowiedział, że droga ta nie będzie remontowana. Dodał, że na 

wniosek pani Wiceburmistrz wzdłuż tej drogi, jeszcze w tym roku będą podcinane gałęzie 

drzew oraz odmulony zostanie rów do kwoty 20 tys. złotych w kierunku od Racławic do 

wiaduktu kolejowego.  

Wiceprzewodnicząca Poremba wskazała, że największy problem występuje na 

odcinku pomiędzy Dzierżysławicami, a wiaduktem w kierunku Racławic Śląskich.  Podała, że 

podczas zimy i roztopów draga staje się tam nieprzejezdna. Zgłosiła także zwisającą, 

połamaną gałąź, na wysokości wiaduktu kolejowego która stwarza zagrożenie. 

Wiceprzewodnicząca uznała, że jest zniesmaczona zaistniałą sytuacją. Wskazała, że od 10 lat 

nie zrobiono nic w kwestii tej drogi, a rowy są dalej zamulone. 

Naczelnik Rycko powtórzył, że rowy zostaną odmulone w kierunku z Racławic 

Śląskich do wiaduktu i dalej do Dzierżysławic do kwot 20 tys. złotych.  Oświadczył także, iż 

podkrzesane będą drzewa przy tej drodze.  

Radna Gabriela Nizińska zaapelowała o regularne sprzątanie ulic oraz o ustawienie 

koszy na śmieci wzdłuż dróg powiatowych znajdujących się w terenach zabudowanych, 

zwłaszcza na ul. 3 Maja w Głogówku.  

 Pan Rycko poinformował, że w czerwcu tego roku zostały ustawione dodatkowe kosze 

na śmieci na ul. 3 Maja w Głogówku. Dodał, że właściciele posesji są zobowiązani do 

utrzymywania czystości i porządku także przed swoją nieruchomością.  

 Radny Tomasz Nosol zaapelował o sfinalizowanie zadania związanego z  budową 

przejścia dla pieszych w miejscowości Mionów.  

 Naczelnik Rycko wskazał, że przejście dla pieszych musi przebiegać przez jezdnie od 

chodnika do chodnika. W tym przypadku, konieczne jest dobudowanie paru metrów chodnika 

wzdłuż drogi powiatowej na prywatnej działce. Niestety nie można się dogadać  

z właścicielem działki w kwestii użyczenia gruntu.  Pan Rycko stwierdził, że w przypadku 



7 
 

gdy mieszkańcy przekonają właściciela i budowa chodnika będzie możliwa, także przejście 

dla pieszych będzie wykonane.  

 Radny Mariusz Wdowikowski zawnioskował o połatanie drogi Szonów – Kazimierz.  

 W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący podziękował Panu 

Naczelnikowi za obecność i złożone informacje. 

 Pan Rycko kończąc swoje wystąpienie poinformował zgromadzonych, że jego czas 

pracy się kończy i przechodzi na emeryturę w związku z czym podziękował za długoletnią 

współpracę.  

 Przewodniczący podziękował gościom, którzy następnie opuścili salę obrad, po czym 

przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad 5.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do materiału z niniejszego pkt. 

Radna Róża Zgorzelska  zgłosiła, że w sprawozdaniu brak jest informacji nt. dużego 

nielegalnego wysypiska śmieci w Biedrzychowicach.  Poprosiła, by w przyszłości nie pomijać 

tego faktu.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska  

w zostało przyjęte do wiadomości.  

 Następnie przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego pkt Porządku Obrad.  

Ad 6. 

Radny Marek Pelka opuścił salę obrad. Na 15 Radnych obecnych 14.  

 

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. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Radny Marek Pelka powrócił na salę obrad. Na 15 Radnych obecnych 15. 

 

b) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Głogówek, 

 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia 

wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  na drogach  publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie 

miasta Głogówek, 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

6 za/ 0 przeciw/ 9 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na 

lata 2016-2026”, 

Brak uwag.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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e) w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej  dla Powiatu Prudnickiego, 

Radny Marek Pelka zapytał czy ta uchwała ma związek z propozycją Powiatu dot. 

wspólnej realizacji zadania, czy to jest inne zadanie.  

 Przewodniczący odpowiedział, że ta uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętej 

uchwały intencyjnej. 

 Burmistrz wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe nie może narzucić Gminie formy 

finansowania działalności. Więc ich propozycje nie są przez Gminę brane pod uwagę. Pewne 

zadania są realizowane z własnych środków i należy to do wewnętrznych decyzji. Burmistrz 

dodał, że to nie jest budowa tylko remont istniejącego chodnika.  

 Radny Pelka ponownie powtórzył swoje pytanie „czy to jest związane z propozycja 

powiatu czy to jest inne zadanie”.  

Burmistrz odpowiedział, że to jest remont istniejącego chodnika przy rzece. 

Przypomniał także wcześniejszą propozycję Powiatu dotyczącą współfinansowania  

w wysokości 50% przez Gminę wykonania dokumentacji. Stwierdził, że gdy Gmina 

zabezpieczyła te pieniądze w budżecie, Powiat się wycofał.  

 W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę.   

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji programu.  

Ad 7.  

Zapytania Radnych.  

Radny Piotr Bujak: 

W kontekście przedłożonego Radzie dokumentu tj. „Koncepcja Gminy w temacie 

realizacji gospodarki wodno-ściekowej” zauważył, że pojawiają się w nim stwierdzenia „stale 

zmniejszająca się liczba mieszkańców” oraz „zmniejszająca się liczba zakładów 

przemysłowych”. Radny wskazał, że pod niniejszym dokumentem podpisał się Burmistrz 

Głogówka. Stwierdził, że „na ewaluację efektów swoich rządów nigdy nie jest za późno”. 

Poprosił o przekazanie Burmistrzowi gratulacji.  

Następnie Radny Bujak przystąpił do zadawania pytań: 
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1.  Wskazał, że w dokumencie tym pojawia się informacja, że długość kanalizacji sanitarnej 

w gminie wynosi 27,8 km. W związku z tym poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie 

ile km powstało w trakcie sprawowania funkcji Burmistrza przez Pana Andrzeja 

Kałamarza, oraz ile zostało przejętych po poprzednikach.  

2. W w/w dokumencie, w zapisach dot. terenów poza miastem Głogówek pojawia się 

stwierdzenie, że „istnieją tam dowolne alternatywy uporządkowania gospodarki 

ściekowej”.  W związku z tym Radny zapytał, czy Pan Andrzej Kałamarz dotrzyma słowa 

dennego w swoim programie wyborczym i w tej kadencji skanalizuje miejscowość 

Wróblin. Ponadto zapytał czy kiedykolwiek były prowadzone rozmowy z Wójtem 

Pawłowiczek w tej kwestii oraz jak w najbliższych latach ma zostać uporządkowana 

gospodarka ściekowa w miejscowościach poza terenem aglomeracji.    

W związku z sprawozdaniem z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, Radny 

wniósł o doprecyzowanie informacji: 

3. Jaki konkretnie projekt był omawiany podczas spotkania z przedstawicielami Vrbna  

w dniu 2.09.br. 

4. Z kim spotkał się Burmistrz dnia 14.09.br  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu  

i w jakiej sprawie. 

5. Jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania z Dyrektorem Oddziału Gospodarki 

Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu. 

6. W jakim charakterze Pan Kałamarz brał udział w spotkaniu z przedstawicielami 

stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz z Marszałkiem Senatu. Jakie sprawy istotne  

z punktu widzenia Gminy zostały wówczas omówione.  

7. Zapytał czy spotkanie ze starosta Prudnickim oraz prezesem PCM przyniosło 

jakiekolwiek nowe ustalenia w kwestii budynku po „niedoszłego szpitala” czy też 

ustalenia odnośnie inwestora  oraz mającej tam powstać drogi. Jeśli tak, poprosił  

o podanie jakie. 

8. W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów, Narodowego Programu 

Mieszkaniowego, poprosił o udzielenie odpowiedzi czy gmina dysponuje gruntami, które 

mogłyby trafić do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, a także czy tam trafią oraz 

czy nasza Gmina zamierza realizować projekty budowy mieszkań komunalnych, przy 

wykorzystaniu wsparcia rządowego programu, które ma oscylować na poziomie  

35% - 55%. W związku z tym, że instrumenty te mogą zostać uruchomione już w IV 

kwartale tego roku, Radny uznał, że czas na rozważanie już się skończył i należy przejść 

do działania.  
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9. W kwestii planu wygaszania gimnazjum, poprosił o udzielenie informacji czy Gmina 

Głogówek posiada strategię lub plan  na niniejszą reformą. Jeśli tak to jaki. 

10. Odnosząc się do udzielonej odpowiedzi w kwestii poszycia dachowego altany przy 

świetlicy wiejskiej we Wróblinie zauważył, że Burmistrz posłużył się dość 

nieuprawnionymi stwierdzeniami jakoby uszkodzenia tej altany mogły powstać poprzez 

jej niewłaściwe użytkowanie lub złą konserwację. Radny poinformował, że mieszkańcy 

Wróblina bardzo dbają o altanę wobec czego nie dochodzi do jej złego użytkowania.  

W związku z czym zapytał kiedy altana zostanie wyremontowana. Ponadto poprosił  

o przedstawienie wykonawcy oraz kwoty za jaką altana została wykonana.  

11. Kolejno Radny zwrócił się o podjęcie czynności w kwestii przeciwdziałania powstawaniu 

punktów z grami hazardowymi. Wyraził swoje niezadowolenie z odpowiedzi otrzymanej 

w tej kwestii na pytanie postawione podczas poprzedniej sesji. Wskazał, że zapytania 

składane podczas obrad kierowane są do Burmistrza i to on winien udzielać odpowiedzi.  

Dodał, że na skutek jego zgłoszenia doszło do interwencji, która doprowadziła do 

zarekwirowania 10 nielegalnie działających automatów. 

12. W kontekście przedłożonego Radzie pisma podsumowującego Dożynki Gminne poprosił 

o doprecyzowanie informacji w zakresie rozbicia kwoty 24. 575,61 zł. niezależnie na 

wpłaty od sponsorów, a także na wpłaty od osób wystawiających się na stoiskach 

handlowych, z wyszczególnieniem kwoty, które osoby te musiały zapłacić.  

13. Następnie Rady poinformował, o pisemnej interpelacji dotyczącej przegłosowanych 

zmian w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Wniósł  

o przeprogramowanie parkomatów, tak by nie przyjmowały opłat w soboty oraz  

o umieszczeni informacji dotyczącej bezpłatnego parkowania w tym dniu. A także  

o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy informacji w tej kwestii.  

Radny Marek Pelka: 

1. Odnosząc się do otrzymanego materiału w kwestii gospodarki wodno – ściekowej, 

wskazał, iż zawiera on informację dotyczącą planowanego złożenia wniosku  

o dofinansowanie do budowy kanalizacji w ramach programu PROW dla 

miejscowości Rzepcze i Kierpień. Podał, że pieniądze na wykonanie dokumentacji 

zabezpieczone są w budżecie od początku roku. Zapytał dlaczego do tej pory nie 

zostało w tej sprawie nic zrobione. Podkreślił, że na przygotowanie dokumentacji 

zostało około 6 tyg., gdyż wtedy mija termin składnia wniosków.  
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2. Radny wskazał, że otwarcie nowego Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Głogówku spowodowało przeniesienie świetlicy do klas, które 

nie są do tej funkcji przygotowane. Podkreślił, że dzieci po lekcjach dalej siedzą  

w ławkach.  

Przewodniczący stwierdził, że sprawę tą Radny winien skierować do Pani Dyrektor.  

Radny Pelka uznał, że nie.  Podkreślił, że pytanie kieruje do Burmistrza. Zapytał, jakie są 

plany dotyczące odtworzenia świetlicy spełniającej swoje zadania, tak by dzieci nie były 

zmuszone do dalszego siedzenia w ławkach po lekcjach. Dodał, że na plac zabaw dzieci też 

nie mogą wychodzić, ponieważ zajmują go przedszkolaki.   

Radna Gabriela Nizińska zapytała czy przewidziana jest rewitalizacja skarpy znajdującej się 

przy części dawnych murów obronnych na ul. Dąbrowskiego.  

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Odniosła się do otrzymanych odpowiedzi na postawione na poprzedniej sesji 

pytania:  

 Poinformowała, że w związku z zapytaniem: „do kogo można się zgłosić 

na wyjazd do Rietbergu” otrzymała odpowiedź, że „lista uczestniczących  

w wyjeździe do Rietbergiu jest już zamknięta”. Wobec powyższego 

zwróciła się o upublicznienie listy uczestników, podania kryterium wg 

którego lista została sporządzona. Ponadto zapytała dlaczego członkowie 

komitetu partnerstwa nie otrzymali informacji o możliwości zgłoszenia 

chęci wyjazdu. Radna poinformowała, że domaga się powyższych 

informacji, gdyż jest przekonana, że wyjazd ten jest finansowany ze 

środków Gminy. Poprosiła o rzetelna odpowiedź na piśmie.  

 Radna wskazała, że na pytanie „jakie są możliwości zwrotu kosztów 

podróży na szkolenia liderów odnowy wsi” otrzymała odpowiedź, że 

delegacje można finansować z pieniędzy sołeckich. Gdy podczas ostatniej 

sesji zwróciła się o poinformowanie o tym fakcie sołtysów Gminy 

otrzymała odpowiedź, że „w ramach funduszu sołeckiego nie ma 

możliwości zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. W paśmie z dnia  

19 lipca br. została Pani poinformowana, że istnieje możliwość 

wyodrębnienia kwoty na pokrycie kosztów podróży na szkolenia z puli 
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środków przeznaczonych corocznie na realizację zadań w ramach działania 

Grup Odnowy wsi”. Radna stwierdziła, że jest to dla niej zupełne novum, 

ponieważ od lat składane są przed Grupę Odnowy Wsi projekty w ramach 

Małych Grantów i nigdy nie było takiej możliwości. W związku  

z powyższym zwróciła się o interpretację na psinie czy istnieje możliwość 

pokrywania kosztów delegacji liderów.  

2. Kolejno Radna zgłosiła uwagę do materiału stanowiącego  rozliczenie dożynek.  

Wskazała na pozycję 1854,84 zł – „zaproszenia, plakaty, banery”.  Radna 

stwierdziła, że „jest to chyba jakiś przekręt” uzasadniając tym, że Radni nie 

otrzymali żadnych zaproszeń zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Wskazała, że po ostatniej Sesji zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego 

Rady dot. braku zaproszeń, jednakże otrzymała żenującą odpowiedź.  

Przewodniczący oświadczył, że poinformował Radną, iż Rada jest 

współorganizatorem Dożynek wobec czego bezzasadnym jest zapraszanie samych siebie.  

Wobec czego Radna zapytała dlaczego nie było mowy o tym wcześniej. Stwierdziła, 

że chętnie zasponsorowałaby może nawet jedną dietę i może wtedy dostałaby papierowe 

zaproszenie.   

 Następnie głos zabrał Sołtys Wsi Mochów Jan Kokurowski. W związku z podjętym  

w miesiącu maju programem gospodarki niskoemisyjnej, w imieniu mieszkańców zapytał czy 

będzie możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu pieców niskoemisyjnych, pomp 

ciepła, oraz innych ekologicznych urządzeń. Zapytał czy w projekcie budżetu na 2017 rok 

przewiduje się środki na ten cel.    

 Przewodniczący odpowiedział, że dopiero gdy Rada otrzyma projekt budżetu na 2017 

rok, będzie mogła dokonać oceny czy takowe środki istnieją. 

 Kontynuując swoją wypowiedź  Sołtys wskazał na problemy z realizacja funduszu 

sołeckiego. Stwierdził, ze Sołtysi nie byli w ogóle powiadamiani o konieczności 

przedstawiania ofert trzech różnych zleceniobiorców na wykonanie jakiegoś zadania powyżej 

tysiąca złotych.  

 Następnie Sołtys wskazał na dokuczliwy brak regulaminu korzystania z orlika. 

Zapytał także, czy Gmina ma jakieś plany w kontekście programu „mieszkanie na plus” . 
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 Przewodniczący odparł, że na tą chwilę nie jest w stanie odpowiedzieć na  pytanie 

dotyczące programu mieszkaniowego. Uznał, że jest to skomplikowana i długotrwała 

procedura.  

 Radny Piotr Bujak stwierdził, że faktem jest, iż kwestia ta jest skomplikowana  

i wymaga dogłębnych kalkulacji. Wskazał, że planowanie w zakresie budownictwa 

komunalnego w Gminie Głogówek nie istnieje od 10 lat. Natomiast same mieszkania 

komunalne znajdują się w fatalnym stanie. Uznał, że tylko szybkie podjęcie tego problemu 

doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.  

Radny Piotr Wawer uznał, że Radny Bujak nie ma pełnego obrazu rzeczywistej 

sytuacji mieszkaniowej. W tym miejscu przypomniał o ogromnych zaległościach 

czynszowych mieszkańców, a także o dewastacjach do których nagminnie dochodzi  

w mieszkaniach. Uznał, że trudno jest utrzymać coś, co przynosi straty.  

 

Radna Gizela Grzesik: 

1. Wniosła o zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok środków na wykonanie oświetlenia 

chodnika, który będzie wykonany przez Powiat w miejscowości Mochów.  

2. Poprosiła o udzielenie informacji o wysokości subwencji oświatowej na nauczanie języka 

ojczystego mniejszości narodowej.  

Następnie Radna podziękowała Zastępcy Burmistrza za wstawienie się w kwestii 

uporządkowania ronda w Głogówku. Zapytała, kto był wykonawcą prac i ile to kosztowało. 

Radny Andrzej Wawer odpowiedział, że prace te  wykonał Zakład Komunalny za 

kwotę około 5 tys. złotych. Suma ta objęła uporządkowanie ronda, wywiezienie pozostałości, 

materiał oraz usługę.  

 Wiceprzewodniczącą Bogusława Poremba zwracając się do Pani Skarbnik poprosiła  

o zamówienie tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej celem zamontowania 

w Racławicach Śląskich.  

 Radna Róża Zgorzelska poinformowała o pisemnej interpelacji w sprawie utwardzenia 

i wyremontowania drogi łączącej Biedrzychowice z Wróblinem.  
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Radny Mariusz Wdowikowski wyraził swoje zdziwienie wobec wypowiedzi 

poniektórych Radnych. Wskazał, że do dnia dzisiejszego można składać wnioski do budżetu 

w ramach funduszu sołeckiego.   

Ad 8. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek poinformowała, że odpowiedzi zostaną udzielone  

w formie pisemnej. 

 

Ad 9.  

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący poinformował o złożonym przez Radnego Stanisława Stadnickiego 

pisemnym wniosku, oraz pisemnej interpelacji Radnego Piotra Bujaka, jak również  

o piśmie, za pośrednictwem którego przekazana została uchwała Rady Miasta Kędzierzyn – 

Koźle w sprawie przyjęcia apelu Ministra Infrastruktury i budownictwa w sprawie 

uruchomienia w rozkładzie jazdy PKP PLK S.A. na lata 2016/2017 połączenia kolejowego na 

linii nr 137 w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków.  

Radny Stanisław Stadnicki zaproponował, by także Rada Miejska w Głogówku 

podjęła takowa uchwałę.  

Radny Piotr Bujak złożył podziękowania tym Radnym, którzy zagłosowani „za” 

przyjęciem uchwały dot. zmiany opłat za parkowanie w Gminie Głogówek. Oświadczył, że 

droga do podjęcia tej uchwały nie była łatwa, a zaczęła się od interpelacji złożonej  

u Burmistrza. Jednakże Burmistrz wyraził zdanie zupełnie odmienne do obowiązującego 

porządku prawnego. Kolejnym krokiem była interwencja Radnego u Wojewody Opolskiego, 

który zawezwał Władze Gminy Głogówek do skorygowania tej uchwały. W międzyczasie 

prokurator Rejonowy z Prudnika rozpoczął badanie tej uchwały. Radny ponownie 

podziękował Radnym, którzy wiedzieli jak powinno wyglądać egzekwowanie prawy i poparli 

uchwałę.  

 Radny Andrzej Wawer uznał, że podjęcie tej uchwały doprowadzi do znacznego 

zmniejszą wysokości dotacji przekazywanych na zabytki sakralne.  
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 Radny Piotr Bujak odpowiedział, że „cel nie uświęca środków”, a pieniądze 

pozyskiwane z nielegalnego źródła nie mogą tworzyć budżetu Gminy Głogówek.  

 

Ad 10. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXV Sesję 

Rady Miejskiej w Głogówku. 

 


