PROJEKT PROTOKOŁU NR XXIX/2016
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 16 stycznia roku 2017 roku
Obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w sali narad Urzędu
Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.
Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Po czym odśpiewany został
hymn państwowy.
Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum.
Na 15 Radnych, obecnych było 14. Lista obecności Radnych stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał:


w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.

Burmistrz poinformował, że zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 69.299,00 zł,
z tego:
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin – o kwotę 10.399,00 zł wydatki bieżące na cele statutowe
Urzędu,
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 58.900,00 zł wydatki na
zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepcze (zmniejszenie kwoty
pożyczki), z przeznaczeniem na zakup samochodu Melex na kwotę 69.299,00 zł. Samochód
będzie wykorzystywany do prac porządkowych w parku miejskim - kontynuacja rewitalizacji
zabytkowego parku miejskiego.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Burmistrz wyjaśnił, że pożyczka będzie zaciągnięta na zakup samochodu Melex. Spłata
pożyczki nastąpi w latach 2018 – 2022. Oprocentowanie wynosi 3%. Istnie możliwość
umorzenia 20% w ostatnim roku spłaty, tj. kwoty 11.780,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty
pożyczki będzie weksel własny „in blanco” do 200% kwoty pożyczki. W związku z czym nie
jest konieczne drugie zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się rygorowi
egzekucji sporządzonego w formie aktu notarialnego, co wiązałoby się z dodatkowymi
kosztami.
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Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
o możliwości spłaty pożyczki.
W związku z powyższym Przewodniczący zapytał, kto jest za wprowadzeniem do
porządku obrad projektu uchwały:


w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok

Wynik głosowania: 11 za/ 2 przeciw/ 1 wstrzymała się.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wynik głosowania: 11 za/ 2 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany Porządek obrad, który został
poddany pod głosowanie. Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Odtworzenie hymnu państwowego.
3. Stwierdzenie Quorum.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do
2023 roku,
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok,
c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
6. Zakończenie XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania: 11 za/ 2 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Ad 5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023
roku.
Przewodniczący zapytał o uwagi do niniejszego projektu uchwały.
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Radny Stanisław Stadnicki wskazał, że w Racławicach Śląskich Programem objęty jest
min. Dom Ludowy oraz stacja kolejowa, jednak mapa z zaznaczonym obszarem działania jest
zupełnie nie adekwatna do stanu faktycznego. Ponadto wątpliwa jest wskazana w Programie
liczba mieszkańców.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy przypada wytyczony przez Urząd
Marszałkowski ostateczny terminem podjęcia uchwały. W Programie występują błędy, jednak
zostaną one skorygowane. Burmistrz zwrócił się do Radnych o zgłaszanie wszelkich błędów
merytorycznych bądź innych nieścisłości. Poinformował, że nie podjęcie tej uchwały w dniu
dzisiejszym, uniemożliwi starania się o środki w ramach programów rewitalizacyjnych, na
lata 2014-2020. Dodał, że Program został napisany przez firmę zewnętrzną. Będzie on także
weryfikowany przez Urząd Marszałkowski.
Radny Piotr Bujak zapytał, kiedy zostało zlecone opracowanie tego planu. Ponadto
zaapelował, by do następnej Sesji wyeliminować wszelkie błędy.
Przewodniczący zwracając się do Radnych poprosił o przeanalizowanie Programu
i zgłoszenie pracownikowi merytorycznemu ewentualnych błędów.
Burmistrz poinformował, że nie ma możliwości, by korekty zostały naniesione do
końca miesiąca, ponieważ konieczna jest także opinia Urzędu Marszałkowskiego, który
również może zalecić pewne zmiany.
Radny Bujak ponownie zapytał, kiedy zostało zlecone opracowanie Programu.
Burmistrz odpowiedział, że dokładne informacje na ten temat posiada pracownik
merytoryczny. Najprawdopodobniej jednak około września, października minionego roku.
Radny Bujak zapytał, dlaczego od tej pory Gmina nie była w stanie wyegzekwować
od firmy, by Program nie zawierał takich kardynalnych błędów.
Burmistrz odpowiedział, że nie było możliwości wyegzekwowania błędów.
Radna Róża Zgorzelska zauważyła, że Biedrzychowice nie są wpisane do tego
Programu, jednak szkoła w Biedrzychowicach jest. Uznała to za rzecz pozytywną. Zapytała,
jakim kluczem kierowano się przy wyborze miejscowości, które zostały ujęte w Programie.
Burmistrz wyjaśnił, że nie wybrano miejscowości, a inwestycje dla których jest szansa
na pozyskanie środków.
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Radny Marek Pelka stwierdził, że należy przyjąć proponowany projekt. Zastanawiał
się jednak, dlaczego Urząd nie wyegzekwował od firmy naniesienia poprawek skoro wiedział,
że w Programie występują błędy. Wyraził swoje ubolewanie nad faktem przyjmowania
uchwały z błędami.
Radny Bujak zapytał, dlaczego uchwała musi być podjęta „na szybko” w dniu
dzisiejszym, „w warunkach strychowych”, skoro opracowanie Programu zostało zlecone
jeszcze jesienią. Dlaczego uchwała ta nie została rozpatrzona podczas Sesji zwyczajnej dwa
tygodnie temu. Uznał, że Burmistrz posiadał wszelkie instrumenty, by od prywatnej firmy
wyegzekwować terminowe wykonanie zlecenia.
Burmistrz odpowiedział, że Program nie został wprowadzony na Sesję grudniową,
ponieważ nie był jeszcze gotowy. Wskazał, że nie ma konieczności podejmowania tej
uchwały, gdyż Gmina może odstąpić od ubiegania się o środki. Jest to jednak szansa na
realizacje inwestycji przy wykorzystaniu dofinansowania, dzięki czemu zmniejszone zostaną
wydatki bieżące Gminy.
Radny Bujak zaznaczył, że żaden z Radnych nie jest przeciwko realizacji inwestycji
i pozyskiwaniu dofinansowań. Uznał jednaj, że to zleceniodawca określa termin realizacji
zadania. Zwrócił uwagę, że w Programie planowana jest rewitalizacja obiektu niedoszłego
szpitala. Wobec czego zapytał, czy obiekt ten będzie rewitalizowany przez Gminę czy też
będzie ostatecznie sprzedany.
Burmistrz odpowiedział, że nie zależnie od tego, kto będzie ubiegał się o środki,
konieczne jest wpisanie tej inwestycji do Programu, by mogła ona zostać zrealizowana.
Przewodniczący zakończył powyższą dyskusję i przystąpił do odczytania projektu
uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do
2023 roku, która następnie została poddana pod głosowanie.
Wynik głosowania: 14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się.
Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały:
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Radny Marek Pelka w kontekście zakupu kolejnego samochodu elektrycznego, zapytał
kto będzie nim jeździł, kto będzie sprzątał park, czy będzie specjalnie do tego zatrudniona
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osoba. Zauważył, że zostały zdjęte środki z zadania dotyczącego budowy kanalizacji
sanitarnej. Zapytał, czy dochodzi do rezygnacji z tej inwestycji.
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina stara się o pozyskanie środków z WFOŚiGW na zakup
drugiego samochodu, którego będzie głównym właścicielem. Najprawdopodobniej zadanie
związane z pracami porządkowymi w parku zostanie zlecone spółce. Burmistrz stwierdził, że
za zakupem Melexa przemawia między innymi czynnik ekologiczny, czy też waga
samochodu, który jest lekki i nie uszkodzi świeżo wyremontowanych dróżek w parku.
W kwestii zdjęcia środków z inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji, Burmistrz
wyjaśnił, że kwota ta została zabrana na potrzeby budżetu. Oświadczył, że nie zrezygnowano
z tych pieniędzy, a jedynie wykonano techniczne operacje budżetowe. Zapewnił, że zadanie
dotyczące budowy kanalizacji nie zostanie wyrzucone. Zastanawiał się, dlaczego radny Pelka
boi się o tą inwestycję, skoro głosował przeciwko budżetowi. Dodał, że podjęto działania
w kierunku pozyskania dofinansowania w ramach RPO.
Radny Pelka stwierdził, że nie mógł głosować za uchwałą budżetową w całości,
jednakże są tam pozycje z którymi się zgadza. Oświadczył, że nie był przeciw temu zadaniu.
Wskazał, że od wielu lat zabiegał o zajecie się tematem kanalizacji gminy Głogówek.
Radny Piotr Bujak zapytał, czy zakupywany Melex będzie miał specjalne
wyposażanie. Wyraził także swoje zaniepokojenie w zawiązku z zakupem drugiego pojazdu,
zważywszy na reakcję opinii publicznej oraz okoliczność trybu przedstawienie projektu
uchwały, czyli na pięć minut przed sesją. Zapytał, dlaczego uchwała ta nie może być podjęta
w normalnym trybie.
Burmistrz odpowiedział, że w jego odczuciu zakup melexa został przedstawiony przez
media pozytywnie. W kwestii wyposażenia poinformował, że pojazd będzie miał zwiększoną
ładowność do 1 tony, z tyłu będzie zawieszona siatka, będzie możliwość wysypywania
załadunku na zasadzie wywrotki. Burmistrz stwierdził, że warto dokonywać takich zakupów
na początku roku, kiedy popyt jest niewielki i można wynegocjować dogodne warunki. Firma
przedstawiła bardzo korzystną ofertę. Konieczna jest jeszcze opinia RIO w tej sprawie.
Radny Bujak zapytał, dlaczego ta inwestycja nie pojawiła się w uchwale budżetowej
dwa tygodnie temu.
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Burmistrz wyjaśnił, że pomysł zakupy pojazdu zrodził się po konsultacjach z
przedstawicielami oraz kierownikiem spółki. Założeniem było znalezienie rozwiązania, które
nie będzie niszczyło infrastruktury parku.
Radny Pelka podał, że przy okazji tworzenia spółki padał argument, że będzie ona
mogła samodzielnie zaciągać kredyty. Tym czasem okazuje się, że jest inaczej.
Burmistrz odpowiedział, że w zeszłym roku spółka zaciągnęła bardzo wysoką
pożyczkę z WFOŚ na zakup samochodu WUKO, więc jest ona mocno obciążona finansowo.
Poza tym Gmina jest w 100 % udziałowcem spółki, a park jest miejski, wobec czego
we wspólnym interesie leży jak najlepsze utrzymanie parku.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Głogówek na 2017 rok, który następnie został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: 10 za/ 2 przeciw/ 2 wstrzymały się.
Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia

długoterminowej

pożyczki

w

Wojewódzkim

Funduszu

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który następnie został
poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: 9 za/ 2 przeciw/ 3 wstrzymały się.

Ad 6. W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXIX Sesję
Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
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