XXXV/2017
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 maja 2017 roku

Zapytania Radnych.
Radna Róża Zgorzelska zapytała, do kogo może się konkretnie zgłosić, by otrzymać
odpowiedź w sprawie łatania dróg. Poinformowała, że w ubiegłym roku zgłaszała łatanie
drogi w Biedrzychowicach prowadzącej z jednego budynku Szkoły do drugiego budynku.
Wskazała, że prace te nie zostały wykonane. Pracownik merytoryczny w tym zakresie nie był
w stanie udzielić odpowiedzi odnośnie tegorocznych planów łatania dziur. Radna
poinformowała, że podczas jednego z posiedzeń Komisji Rewizyjnej wniosła o dokonanie
przez Komisję wizji lokalnej stanu nawierzchni dróg na terenie Gminy, jednakże wniosek ten
upadł. Wobec czego ponownie wniosła o dokonanie przeglądu stanu nawierzchni dróg na
terenie Gminy Głogówek.
Przewodniczący oświadczył, że nie widzi przeszkód, by Komisja Rewizyjna ustaliła sobie
terminy takich oględzin dróg.
Radna Gabriela Nizińska poinformowała, że była świadkiem zdarzenia na ulicy
Spółdzielczej. Podała, że wzdłuż tej ulicy parkują samochody osobowe, a ruch odbywa się
dwukierunkowo. Wniosła o utworzenie na ul. Spółdzielczej strefy płatnego parkowania lub
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
Radny Piotr Bujak:
1. Zapytał, czego dotyczyło oraz kto uczestniczył oprócz Burmistrza Głogówka
w spotkaniach:


w WFOŚiGW w Opolu dnia 27.04.2017 r.,



w Urzędzie Marszałkowskim dnia 27.04.2017 r. oraz dnia 28.04.2017 r.,



w Powiatowym Urzędzie Pracy 04.05.2017 r.,



w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 04.05.2017 r, oraz tego samego dnia w Urzędzie
Marszałkowskim,



w Urzędzie Marszałkowski dnia 09.05.2017 r.,



w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 17.05.2017 r.,



w Regionalnej Izbie Obrachunkowej dnia 26.05.2017 r.

2. Poprosił o przedstawienie wykazu wszystkich osób pozostających w stosunku pracy
z tutejszym Urzędem Miejskim z informacją, jakie te osoby konkretnie zajmują
stanowiska. Jednocześnie Radny wniósł o aktualizację danych w tym zakresie w BIP-e.
3. Wykaz wszystkich delegacji Burmistrza za 2016 rok oraz od dnia 01.01.2017 do dzisiaj.
Wraz z kwotami na które opiewały, a także miejscami do których się odbywały.
4. W imieniu mieszkańców Wróblina wniósł o uczulenie kierowcy autobusu szkolnego, by
na terenie miejscowości poruszał się on z prędkością wynikającą z przepisów ruchu
drogowego.
5. Poprosił o udzielenie informacji, jakie były wpływy do budżetu ze strefy płatnego
parkowania w 2016 roku oraz w roku bieżącym. Jakie były koszty funkcjonowania strefy
płatnego parkowania w 2016 r. z rozbiciem na szczególne pozycje. A także:
- ile mandatów nałożono w 2016 r.
- ile mandatów nałożono od dnia 01.01.2017 do dziś.
- który pracownik aktualnie odpowiada za kontrolę w strefie płatnego parkowania,
a także, na jakim stanowisku jest on zatrudniony.
6. Poprosił o udzielenie informacji w zakresie wydanych przez Gminę Głogówek
jednorazowych zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od
dnia 1 stycznia br. do dzisiaj, wraz ze wskazaniem wydarzeń przy okazji, których były
wydawane takie pozwolenia oraz podmiotów wnioskujących.
7. Poprosił o przedstawienie zasadności wykupienia usługi promocyjnej w Stowarzyszeniu
Wspólnota Polska oraz o informację, dlaczego akurat ten podmiot został wybrany do
promowania Gminy i, czy wykupione usługi na podstawie umowy z dnia 05.01.2017 roku
odpowiadają zapotrzebowaniu Gminy Głogówek i czy, są adekwatne do swojej ceny.
Jeżeli taka informacja istnieje, poprosił o przedstawienie, jaki jest zasięg działań
prowadzonych przez Stowarzyszanie Wspólnota Polska, a także na jaki efekt obliczone są
działania promocyjne.
8. Poprosił o przedstawienie informacji, na jakiej podstawie jako wykonawców usług
reklamowych wyłoniono radio Park oraz radio Doxa. Jakie czynniki zdecydowały
o podjęciu tej decyzji, że wybrano akurat te media, a nie inne. Odnosząc się do umów
z tymi wykonawcami, poprosił o wyjaśnienie dlaczego Gmina Głogówek wykupuje
w radio Park audycję „gość dnia”, w których następnie udział bierze tylko Andrzej

Kałamarz. Zapytał, czy to przypadkiem nie jest promocja wyłącznie jednej osoby kosztem
publicznych pieniędzy, a nie całej Gminy. A może jest tak, że Pan Burmistrz jest
świadomy tego, że jak nie zapłaci to być może nikt nie będzie chciał tego słuchać.
9. Nawiązując do informacji uzyskanej na poprzedniej sesji, mówiącej o partnerstwie
z miastem Opole w realizacji projektu „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez
rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu, etap I” oraz
„Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej
i obszarów przyległych w Opolu, etap II”, a także „Zabawa na całego. Rewitalizacja
integracyjnego placu zabaw w Opolu”. Poprosił o doprecyzowanie, jaką rolę odgrywa
Gmina Głogówek w projektach realizowanych w partnerstwie, czy porozumieniu
z miastem Opole. A w szczególności, czy Gmina Głogówek ponosi nakłady finansowe
z tego tytułu, jaka jest wymagana aktywność ze strony Gminy, oraz inne szczegółowe
informacje.

