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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Zapytania Radnych.
Radna Róża Zgorzelska zapytała, kiedy planuje się wykonanie remontu drogi
w Biedrzychowicach, jaki będzie zakres remontu oraz jaką technologia zostanie wykonany.
Wskazała, że chodzi o drogę gminną w Biedrzychowicach prowadząca do budynku OSP,
szkoły i boiska.
Radny Marek Pelka:
1. Wskazał, że kilka miesięcy temu zgłaszał uszkodzenie mostu dojazdowego do pól.
Stwierdził, że w tej sprawie były wysyłane zapytania do wykonawców, niestety nic
więcej się nie działo. Jedyne co zostało wykonane przez Gminę, to ustawienie znaku
ograniczenie nośności do 5 ton. Zaznaczył, że most stanowi jedyny dojazd do pól.
Wobec powyższego zapytał, czy temat ten został zapomniany.
2. Wskazał, że kilka miesięcy temu mieszkańcy Sołectwa Rzepcze zwrócili się z pismem
o przejecie budynków OHZ-etów, po to by w tym miejscu stworzyć parking dla
boiska i kilka innych rzeczy. Od tego czasu minęło kilka miesięcy, a mieszkańcy nie
otrzymali żadnej odpowiedzi. Zapytał, czy kwestia ta została w jakikolwiek sposób
rozpatrzona.

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba:
1. Wskazała, że wzdłuż drogi Racławice Śląskie – Dzierżysławice w zeszłym roku
została wykonana przycinka gałęzi drzew, które następnie zostały uskładane
w odstępach 20 metrowych po obu stronach pobocza drogi. Poprosiła o zgłoszenie
pisemnej interwencji w sprawie uprzątnięcia tych gałęzi do Starostwa Powiatowego
w Prudniku.
2. Poinformowała, że konieczne jest uporządkowanie własności drogi dojazdowej do
boiska w Racławicach Śląskich. Wskazał, że właściciel tej drogi zmarł.
Radny Stanisław Stadnicki przedstawił pytania związane ze spotkaniem, które odbyło
się w Głogówku w miesiącu czerwcu nt. remontu drogi wojewódzkiej w Racławicach
Śląskich. Wyjaśnił, że zarówno on jak i większość mieszkańców dowiedziało się o tym

spotkaniu z mediów. Pomimo tego, że od czasu spotkania minęły już dwa miesiące, nikt
z biorących w nim udział nie przekazał mieszkańcom żadnych informacji. Radny dodał,
że na zapytania w tej kwestii skierowane do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał
odpowiedź, że organizatorem spotkania był Burmistrz Głogówka. Wobec czego Radny
zapytał:
1. Jaki był klucz bądź zasada informowania o spotkaniu. Dlaczego nie
poinformowano o spotkaniu jego osoby, jako Radnego z okręgu w którym będzie
prowadzona inwestycja.
2. Dlaczego o tak ważnym spotkaniu nie poinformowano wszystkich mediów jak np.
„Tygodnika Prudnickiego”, który jest najpopularniejszym medium prasowym
w naszym powiecie.
3. Dlaczego Burmistrz nie zorganizował spotkania w Racławicach Śląskich.
Wówczas w spotkaniu mogliby wziąć udział zainteresowani mieszkańcy i zadać
nurtujące ich pytania. Podkreślił, że mieszkańcy są zadowoleni z planowanej
inwestycji.
4. Dlaczego informacji o spotkaniu odpowiednio wcześnie nie rozpropagowano.
Wskazał, że nie było na ten temat żadnych informacji zarówno na stronie
internetowej Urzędu jak i jakichkolwiek plakatów.
5. Dlaczego spotkanie zorganizowane zostało w godzinach południowych, gdzie
większość ludzi przebywa w pracy.
6. Co stanie się z zabytkowym krzyżem, którędy kursować będą autobusy, kiedy
będzie przekop.
Rady poprosił o odpowiedzi na piśmie.
Radny Piotr Bujak oświadczył, że ponownie w tej części posiedzenia nie bierze udziału
Burmistrz Głogówka. Wobec czego na cześć pytań Radni nie otrzymają odpowiedzi. Uznał,
że to świadczy tylko o stosunku władzy wykonawczej do społeczeństwa oraz członków Rady
Miejskiej. Następnie zapytał:
1. Czy w Gminie Głogówek dostępna jest usługa EBO (tj. elektroniczne biuro obsługi
obywatela). Wskazał, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajduje się
odnośnik do usługi EBO jednakże prowadzi on do BIP-u. Uznał, że min. usługa EBO
jest wyznacznikiem Gminy XXI weku.

2. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców wniósł o wykonanie niezbędnych remontów oraz
wykoszenie trawy na poboczach na ul. Wodnej w Racławicach Śląskich. Stwierdził,
że na chwilę obecną stan tamtejszej nawierzchni pozostawia wiele do życzenia,
natomiast krzewy znajdujące się na poboczu znacznie ograniczają widoczność
i utrudniają przejazd.
3. Wniósł o dokonanie niezbędnych napraw na ul. Kąpielowej w Głogówku, od miejsca
na którym kończy się kostka brukowa w górę.
4. Radny odniósł się do odpowiedzi Burmistrza na pytania zadane podczas poprzedniej
Sesji. Wskazał, że odpowiedź dotycząca cen biletów wstępu na kąpielisko miejskie
zawierała informację, że „ich obecny poziom ma ograniczać ilość osób na obiekcie
spoza Gminy”. Zapytał, czy naprawdę dla mieszkańców Gminy Głogówek, ilość osób
spoza jej terenów przebywających na kąpielisku jest problemem, czy przypadkiem nie
jest tak, że ma być ich jak najwięcej, by zostawili pieniądze w lokalnych sklepach, czy
punktach gastronomicznych.
5. Poprosił o informację, czy Gmina Głogówek podejmowała jakiekolwiek działania
mające na celu uporządkowanie lokalnej przestrzeni. Szczególną uwagę należałoby
zwrócić na szyldy reklamowe w centrum miasta. Zapytał, czy w planach znajduje się
wypracowanie rozwiązania normatywnego, które doprowadzi do sytuacji, w której
wszelka dzika i nieregulowana brzydota zostanie wyeliminowana z przestrzeni
miejskiej.
6. Poprosił o informację w kontekście drogi dojazdowej do pola w miejscowości
Kierpień o której mowa było podczas ostatniej Sesji. Zapytał, czy zrobiono coś
w kierunku poprawy nawierzchni drogi, by ułatwić rolnikom poruszanie się nią.
7. Wniósł o dokonanie przeglądu ścieżek w parku miejskim, gdyż po ich utwardzeniu
część z nich jest regularnie wypłukiwana na skutek opadów atmosferycznych.
Problem ten jest szczególnie intensywny w przypadku miejsc, w których ścieżka
znajduje się na terenie o dużym stopniu nachylenia. Radny poinformował, że po
dokonaniu analizy stanu ścieżek wniesie o dokonanie wszelkich niezbędnych napraw.
8. Poprosił o informacje, czy na dzień dzisiejszy sprawne są kamery monitoringu na
terenie miasta, kto jest ich operatorem, gdzie rejestrowane są nagrania, a także jak
długo są one przechowywane. Zapytał ponadto, czy w najbliższym czasie planowany
jest rozwój sieci monitoringu na trenie miasta.
9. Radny poinformował, że w ostatnich dniach złożył pismo w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Opolu w sprawie dokonania niezbędnych napraw na trasie

Głogówek – Szonów, a w dalszej części także dokonanie generalnego remontu tego
odcinka. Uznał, że wskazanym byłoby, aby taki wniosek wypłyną także z Gminy
Głogówek, o co wniósł.

Radna Gizela Grzesik:
1. Zapytała, czy zostanie wykonane oświetlenie uliczne przy okazji budowy chodnika
w miejscowości Mochów w kierunku na Dzierżysławice oraz kiedy to nastąpi.
2. Wskazała, że na posesji budynku komunalnego w Mochowie pod nr 76 znaczenie
porosły posadzone tam krzaki ozdobne. Stwierdziła, że wygląda to nieestetycznie
i zaapelowała o uporządkowanie tego terenu.
3. Poinformowała, że w ostatnim czasie w Mochowie wystąpiły aż trzy pożary, przy
okazji których pojawiły się problemy z hydrantami. Wskazała na trudności
w uruchomieniu oraz lokalizacji hydrantów. Wniosła o pilne przeglądy hydrantów
oraz o odpowiednie oznakowanie.

