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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 marca 2017 roku 

 

Zapytania Radnych. 

Wiceprzewodnicząca Bogusław Poremba poinformowała, że „od pewnego czasu na 

terenie Racławic zdarza się bardzo dziwna sytuacja. Na ulicy Stromej oraz na ulicy Marii 

Konopnickiej przyjeżdża grupa – dwie kobiety, które wchodzą  bezprawnie, podczas kiedy 

nie ma właściciela posesji i zabierają zwierzęta (…) te osoby były w sklepie, przedstawiły się, 

że są przedstawicielami ochrony środowiska i reprezentują schronisko w Kędzierzynie – 

Koźlu”. Radna stwierdziła, że jest to złamanie prawa, gdyż bez odpowiedniej dokumentacji 

oraz konsultacji z właścicielem nie można zabierać nikomu zwierząt. Poprosiła by referat 

ochrony środowiska sprawdził, czy takie sytuacje mają miejsce.   

Radny Piotr Bujak: 

1. Odniósł się do wydarzenia z dnia 22 marca br. W swoim sprawozdaniu z działalności 

w okresie międzysesyjnym Burmistrz poinformował, że w tym dniu brał udział  

w Konferencji poświęconej Janowi Cybisowi, natomiast Radio Park nazwało to 

wydarzenia inauguracją Roku Cybisowskiego w Głogówku. Wydążenie to odbywało 

się w Sali widowiskowej MGOK. Stwierdził, że większość obecnych na sali pamięta, 

iż on sam był inicjatorem stosownej uchwały ustanawiającej Rok Cybisa  

w Głogówku. Dodał, że wówczas godność tego artysty została tu w szczególny sposób 

naruszona, w czym przodowali Radny Żebrowski i Radna Nizińska. Uznał, że 

wszyscy Radni po jego prawej stronie oprócz Radnego Stadnickiego zagłosowali 

zgodnie przeciwko ustanowieniu Roku Jana Cybisa w Gminie Głogówek twierdząc, że 

jest on zbędny, argumentując to w różny sposób.  Kontynuując stwierdził, że jak się 

później okazało to właśnie Pan Burmistrz z tymi Radnymi w dniu 22 marca dał pokaz 

hipokryzji. Radni, którzy byli przeciwko Roku Jana Cybisa, którzy wygłaszali 

krytyczne opinie na jego temat, w jednym z pierwszych rzędów gromko oklaskiwali 

tego artystę, a Pan Burmistrz dziękował im za wkład w wspieranie twórczości tego 

artysty, imiennie. Wobec czego Radny zapytał: 

 kto było organizatorem tego wydarzenia, 

 dlaczego zaproszono bądź poinformowano o tym tylko niektórych Radnych, 

innych w ogóle nie informując, 



 według jakiego klucza dobierano Radnych, którzy dostąpili zaszczytu wzięcia 

udziału w tym organizowanym za publiczne pieniądze wydarzeniu – Radny 

wskazał, że nie powinien obowiązywać tu klucz sympatii politycznych, 

 skoro wydarzeniu poświęconemu Cybisowi zamierzono nadać stosowną rangę, 

poprosił o wyjaśnienie dlaczego nigdzie w oficjalnym obiegu nie pojawiła się 

żadna informacja, że takie spotkanie ma się odbyć. Nie było żadnych plakatów, 

żadnych informacji w intrenecie, 

 zapytał, czy nie jest Państwu wstyd za to, że dzieli się Radnych na tych z lewej 

strony, na tych z prawej strony itd., 

 zapytał jak długo w przypadku organizacji różnych wydarzeń za publiczne 

pieniądze będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem  „apartheidu politycznego”, 

gdzie dzieli się Radnych na lepszych i gorszych. Stwierdził, że „wszyscy jesteśmy 

Radnymi Rady Miejskiej, mamy takie same mandaty, takie same prawo do 

uczestnictwa w tych wydarzeniach i do posiadania zwykłej informacji, że takie 

wydarzenia się odbywają”. 

2. Poprosił o udzielenie informacji w kwestii świadczenia usługi dowożenia dzieci do 

szkół na terenie Gminy Głogówek. Czy w jakiś sposób monitorowany jest stan taboru 

którym przewożeni są uczniowie. Wskazał, że widywane na ulicach miasta autobusy 

przewożące dzieci są dość wiekowe i sprawiają wrażenia mocno wysłużonych. 

3. W imieniu mieszkańców Twardawy i Zwiastowic poinformował, że na trasie 

Twardawa – Zwiastowice podczas dowożenia dzieci do szkoły dochodzi do sytuacji, 

w których to dzieci, co jakiś czas z powodu braku miejsca muszą stać w przejściu 

autobus w trakcie jazdy. Poprosił o zbadanie tej sytuacji i podjęcie niezbędnych 

działań w celu eliminacji nieprawidłowości.  

4. Na podstawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców Gminy wniósł o podjęcie działań 

mających na celu sprawdzenie stanu nawierzchni na ul. Polnej w Głogówku, a także  

o dokonanie w tym miejscu wszystkich ewentualnie niezbędnych napraw. 

5. W związku z otrzymaną informacją dotyczącą działania Gminy w zakresie promocji  

i turystyki w 2016 roku, wniósł o szczegółowe wykazanie jakie usługi promocyjne 

zostały zakupione w Radiu Doxa, Radiu Park, a także w gazecie Prudnik 24. Użycie 

określeń „kampania promocyjna” Radny uznał za zbyt nazbyt ogólne, wobec czego 

poprosił o konkretne przedstawienie jakie audycje oraz artykuły zostały zakupione, 

kiedy były emitowane, a także czego dotyczyły.  



6. Wskazał, że w otrzymanym piśmie odpowiadającym na pytania zadana na poprzedniej 

sesji wykazano, że wpływy z targowiska za miniony rok wyniosły 350 złotych. 

Okazuje się, że inwestycja która kosztowała naszą gminę ponad  333 tysiące złotych  

i miała doprowadzić do porządkowania handlu w Głogówku jest zupełnie martwa i nie 

jest w stanie zarobić nawet na koszenie trawy w pobliżu. W związku z powyższym 

poprosił o udzielenie odpowiedzi czy jest wypracowany plan aktywizacji obiektu, tak 

by nie generował start. Jeśli takiego planu nie ma, Radny wniósł o jego stworzenie. 

7. Poprosił o doszczegółowienie odpowiedzi dotyczącej przejazdów służbowych 

samochodem prywatnym Pani Wiceburmistrz Barbary Wróbel za 2016 rok. Poprosił  

o udzieleni informacji jaka kwota została wypłacona Pani Wiceburmistrz z tego tytułu.  

8. Radny wskazał, że od 3 miesięcy próbuje ustalić gdzie garażowany jest melex. 

Pierwotnie otrzymał odpowiedź, że „w zależności od warunków atmosferycznych”, 

następnie, że za garażowanie odpowiedzialny jest pracownik, który obsługuje pojazd. 

Otrzymywane odpowiedzi uznał za wymijające. Ponownie poprosił o wskazanie 

konkretnego, precyzyjnego adresu bądź adresów, gdzie garażowany jest melex po 

pracy odpowiedzialnego za jego obsługę pracownika.  

9. W kwestii udzielonej odpowiedzi na wniosek dotyczący ustawienie znaku 

ograniczenia prędkości na ul. Fabrycznej, poinformował, że Burmistrz poprosił  

o przedstawienie zasadności takiego rozwiązania. W związku z czym Radny wskazał, 

że działa na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku, co 

powinno wystarczyć do podjęcia stosowanych działań. Ponadto znak ograniczający 

prędkości powinien zostać tam zainstalowany, ponieważ kierowcy jeżdżą za szybko. 

10. Poprosił o przedstawienie szczegółowych zapisów umowy ze Stowarzyszeniem 

Wspólnota Polska, które określają charakter działań promocyjnych, które maja być 

podejmowane przez tą organizacje tj. jakie konkretnie usługi ma wykonać Wspólnota 

dla Gminy Głogówek za dotację przekazywana na promocję.  

11. Wniósł o zmianę sposobu prowadzenia przez Burmistrza Głogówka 

sprawozdawczości z działań w okresie międzysesyjnym, gdyż dotychczasowe 

sprawozdania trzeba uznać za bardzo niewiele wnoszące w pracę Rady. 

Zaproponował, by w tej kwestii wziąć przykład z Pani Burmistrz Prószkowa  

i sprawozdaniu uwzględniać takie rzeczy jak lista wykonanych zadań inwestycyjnych 

w danym okresie, katalog zleconych prac, wyszczególnienie podpisanych umów, 

zgłoszenie i wykreślenia z CEIDG, a także wskazanie ilości i jakości decyzji 

administracyjnych, które są wydawane oraz ich powodów.  



12. Odnosząc się do potrzeby dostosowania wejścia do Ratusza do potrzeb osób 

niepełnosprawnych Radny złożył wniosek o wypracowanie kolejnej koncepcji w tym 

zakresie. Ponadto zapytał, dlaczego zaniechano dalszych działań w tej kwestii skoro 

budżet Gminy poniósł z tego tytułu już konkretne koszty.  

 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, jaką technologią będzie remontowany odcinek drogi 

gminnej prowadzącej do boiska oraz szkoły w Biedrzychowicach. Jeśli będzie to tylko 

łatanie, wniosła by w pierwszej kolejności było ono wykonane na tych dwóch odcinkach  

z uwagi na znaczne ubytki w nawierzchni oraz nie wykonanie prac remontowych w roku 

poprzednim.   

 


