PROJEKT PROTOKOŁU NR XXXI/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 lutego 2017 roku
Obrady XXXI 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 zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono. Porządek w poniższym brzmieniu został poddany pod
głosowanie i przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Informacja nt. działania Gminy w zakresie promocji i turystyki.
4. Informacja nt. realizacji Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Głogówek w 2016 roku.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2017-2020,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
d) sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w mieście Głogówek,
e) w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

f) zmieniająca uchwalę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek

na realizację

inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.
6. Zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXX Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: 14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Ad 2.
Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel odczytała informację o pracy Burmistrza
w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3.
Nie zgłoszono uwag do „Informacja nt. działania Gminy w zakresie promocji
i turystyki” w Gminne Głogówek. Materiał został przyjęty do wiadomości.
Ad 4.
Informacja nt. realizacji Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Głogówek w 2016 roku została przyjęta do wiadomości.

Ad 5.
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 Piotr Bujak wskazał, że w pozycji 10 „wykazu zadań inwestycyjnych” widnieje
pozycja „Głogówek, Zamek XXIII-XXIV wiek, wzmocnienie konstrukcji części północnej
i zachodniej” wraz z informacją o dofinansowaniu kwotą 2 mln złotych ze środków budżetu
państwa. Tymczasem w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wniosek Gminy Głogówek nie uzyskał akceptacji, wobec czego nie będzie brany pod uwagę
przy podziale dotacji. Radny zapytał, czy w związku z powyższym budżet Gminy nie
skurczył się o 2 mln złotych.
Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel odpowiedziała, że przez Gminę wdrożona
została procedura odwoławcza. Tak więc na chwilę obecną zadanie to pozostaje w budżecie.
Dalszych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił o odczytania projektu uchwały,
która następnie została poddana pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 1 przeciw/ 1 wstrzymały się.
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2017-2020.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
9 za/ 4 przeciw/ 1 wstrzymało się.

d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w mieście Głogówek.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.

Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
e) w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
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.
f) zmieniająca uchwałę XXX/218/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację
inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 6.
Zapytania Radnych.
Radny Andrzej Żebrowski zwracając się do Radnego Powiatowego Tadeusza Wrony,
zapytał o system funkcjonowania dyżurów aptecznych. Poinformował, że w ostatnim czasie
miała miejsce sytuacja, kiedy to mieszkaniec Głogówka udał się do wskazanej apteki
w Prudniku celem zrealizowania recepty. Apteka ta zgodnie z harmonogramem miała tego
dnia pełnić dyżur. Na miejscu okazało się, że jest zamknięte. Apteka była czynna dopiero po
dwóch godzinach od przewidzianego czasu otwarcia. Wskazał, że od momentu zakończenia
pracy w miejscowych aptekach powinna być otwarta apteka w Prudniku. Zapytał, czy

godziny pracy aptek są dobrze skorelowane. Zapytał także, czy istnieje możliwość
uruchomienia nocnych dyżurów w aptekach w Głogówku.
Radny Mariusz Wdowikowski zwracając się do Radnego Powiatowego zapytał, czy Radny
ma wiedzę, czy w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały pieniądze na „porządne” łatanie
dróg, ze szczególnym uwzględnieniem drogi Głogowiec – Kazimierz – Szonów.
Radna Róża Zgorzelska:
1. W imieniu mieszkańców zapytała, czy są planowane wyjazdy w ramach partnerstwa
Głogówek – Rietberg, jeśli tak to jakie.
2. Wniosła o remont drogi „Siedlung” w Biedrzychowicach. Poinformowała, że na
swoją interwencję w kwestii tej drogi, otrzymała odpowiedź od Wojewody, że sprawa
jest już definitywnie zakończona, a w dniu 31 stycznia zostały wysłane do Gminy
odpowiednie dokumenty. Od tego też dnia droga ta stanowi własność Gminy.
Radny Piotr Bujak:
1. Poprosił:


o uściślenie czego dotyczyły spotkania Burmistrza w dniu 06.02.2017 r.
z Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego
Urzędu

Wojewódzkiego

Radosławem

Miążkiem,

a

także

spotkanie

z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Elżbietą Molak;


o doprecyzowanie jakie sprawy zostały omówione z przedstawicielami Vrbna
w dniu 08.02.2017 r., a także o informacje, gdzie odbyło się spotkanie.

2. Wniósł o uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci na wysokości wejścia na teren
ogródków działkowych na ul. Kolejowej w Głogówku oraz na ul. Głubczyckiej, przed
wiaduktem kolejowym, poruszając się w kierunku Tomic, po prawej stronie. Zwrócił
się także o kontrolowanie tych miejsc.
3. W związku z przekazaną kwotą 18 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, w ramach promocji Gminy, zapytał jakie zadania ma wykonać
stowarzyszenie, czy też jaki jest spodziewany efekt promocji.
4. Podał, że na pytanie postawione na poprzedniej Sesji dotyczące spotkania
z Marszałkiem Województwa otrzymał odpowiedź, że „odbyło się ono w sprawa
istotnych dla rozwoju Gminy”. Wobec czego poprosił o doprecyzowanie
i przedstawienie katalogu istotnych spraw dla rozwoju Gminy.

5. Poprosił o udzielenie informacji jak przedstawiają się wpływy do budżetu Gminy
z tytułu korzystania z targowiska miejskiego w roku ubiegłym, a także jakie były
koszty utrzymania tego obiektu.
6. Radny przytoczył słowa Burmistrza opublikowane na łamach gminnej gazecie „Życie
Głogówka”: „transparentność władzy wykonawczej zapisana jest w obowiązujących
przepisach prawa i każdy mieszkaniec, chociażby na podstawie dostępu do informacji
publicznej ma prawo wypowiedzieć się jakie jest przeznaczenie, cel, sens
realizowanego przedsięwzięcia”. W związku z czym poprosił o podanie konkretnej
kwoty jaką pobrał Burmistrz za przejazdy samochodem prywatnym do celów
służbowych w 2016 roku.
7. Odnosząc się do otrzymanej odpowiedzi na temat garażowania samochodu
elektrycznego, mówiącej o tym, że „jest on garażowany w zależności od warunków
atmosferycznych”, więc dalej nie wiadomo gdzie pojazd jest garażowany. W ślad za
informacją prasową podającą, że samochód ładowany jest w prywatnym garaży
osoby, która go użytkuje, zapytał w jaki sposób rozliczane są koszty ładowania.
Ponadto poprosił o uzupełnienie ostatniej odpowiedzi z Sesji, w której mowa o tym,
że w budynku Ratusza istnieje możliwość doładowania. Zapytał, na jakich zasadach
można ładować samochód elektryczny „w budynku ratusza”.
8. W kwestii uzupełnienia wniosku dot. ograniczenia prędkości na ul. Fabrycznej
w Głogówku – Radny wskazał, że miał na myśli ograniczenie prędkości do 40 km/h.
9. W

kontekście

wejścia

do

ratusza

przystosowanego

dla

potrzeb

osób

niepełnosprawnych uznał, że rozumie argumenty, iż Gmina nie otrzymała
dofinansowania z PFRON-u, oraz zgody Konserwatora zabytków. Radny zapytał, czy
zostały podjęte jakieś kroki w celu wypracowania nowej koncepcji wejścia do
Ratusza, takiej która zostałaby zaakceptowana przez konserwatora zabytków,
a w konsekwencji sfinansowana z budżetu gminy bądź środków zewnętrznych.
Ad 7.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi na pytania zadane na
Sesji zostaną udzielone w formie pisemnej.
Radny Powiatowy Tadeusz Wrona oświadczył, że przekaże zgłoszone uwagi do
powiatu. Ponadto poinformował, że planowane jest otwarcie na Rynku apteki sieciowej, która

najprawdopodobniej będzie całodobowa. Następnie przedstawił plany związane z remontem
drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie.
Przewodniczący poprosił o przypomnienie na Zarządzie Powiatu, złożonych przez
naczelnika wydziału obietnic dotyczących budowy chodnika w Mochowie oraz na
ul. Wiejskiej w Głogówku.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wskazała, że głównym mankamentem
drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie są zaorane rowy. Zaapelowała o monit w tej
sprawie.
Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Radna Gabriela Nizińska odnosząc się do zapytania Radnego Żebrowskiego wskazała,
że w Głogówku nie ma nocnej przychodni, dlatego też nie będzie nocnych dyżurów
aptecznych. Następnie stwierdziła, że czuje żal do Radnego Piotra Bujaka, ponieważ w czasie
kiedy wstawiała się za osobami niepełnosprawnymi w kwestii usunięcia z chodników „durno
stójek”, była wyśmiewana na forum gazety oraz innych środkach przekazu. Tymczasem
„Radny Bujak jak zacięta płyta powtarza o wejściu dla niepełnosprawnych do ratusza”.
Zastanawiała się, czy realna jest możliwość budowy podjazdu przy renesansowym ratuszu,
tak, by „raz na parę lat” mogła z niego skorzystać osoba niepełnosprawna”. Dodała, że
zazwyczaj osoby niepełnosprawne mają opiekunów, którzy załatwiają za nich wszelkie
sprawy urzędowe. Poza tym przy wejściu do ratusza na odpowiedniej wysokości
zamontowany jest dzwonek, za pomocą którego wzywa się urzędnika. Uznała, że
prezentowana przez Radnego Bujaka postawa jest „złośliwym wytykaniem”.
Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski:


podał, że jakiś czas temu na terenie gminy wiosną i jesienią były rozdawane różnego
rodzaju drzewka celem dokonania nasadzeń wzdłuż dróg polnych. Poinformował, że
na chwilę obecną na zadanie to można otrzymać całkowite dofinansowanie. Zapytał,
dlaczego sołectwa, na terenie których działają Grupy Odnowy Wsi miałyby nie
skorzystać z tej możliwości,



wskazał, że w tym roku przypada 20 rocznica powstania Odnowy Wsi. Zapytał, czy
można byłoby zorganizować na terenie jednego z sołectw zjazdu wszystkich Grup
i wspólnego uczczenia tego jubileuszu.

Sołtys Sołectwa Kazimierz Irena Lesiak w imieniu mieszkańców Głogówka wniosła
o przebudowę drogi dojazdowej do budynku poczty przy pl. Wolności w Głogówku.
Zaproponowała, by na skwerku zieleni przyległym do placu wybudować pas jezdni, łączący
obecnie istniejącą drogę z parkingiem przy budynku „GS-u”, który umożliwiłby swobodny
ruch jednokierunkowy. Wniosek swój umotywowała, znacznymi trudnościami z dojazdem do
poczty, problemami z zaparkowaniem samochodu oraz zawracaniem. Jak również
trudnościami z wyjazdem z placu.
Radny Piotr Buja zwracając się do Radnej Nizińskiej stwierdził, że „lepiej niech Pani
nie wchodzi w rolę Burmistrza, bo nie wiem dla kogo to się gorzej skończy, dla Pani, dla
Niego czy dla gminy”. Następnie dodał, że „Pani ma cały czas do kogoś, o coś jakiś żal. Może
to jest czas najwyższy, żeby się już pogodzić z tym. No i niestety muszę Pani powiedzieć, nie
chciałbym być niegrzeczny, ale Pani zostanie już chyba do końca Radną od samosiejek, durno
stójek i kłapiącej kratki kanalizacji burzowej”.
Przewodniczący pouczył Radnych, że wzajemne zastrzeżenia powinny być
przekazywane i rozstrzygane wspólnie z Przewodniczącym. Natomiast zachowanie Radnego
Bujaka uznał za niestosowane.
Kolejno Przewodniczący poinformował o pismach, które w ostatnim czasie wpłynęły
do Biura Rady.
Ad 9.
Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XXXI
Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Protokolant
Małgorzata Wolf

