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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 września 2016 roku 

 

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: 

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.  

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.  

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 

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.   

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.  

 


