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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 września 2017 roku

Zapytania Radnych.
Radny Piotr Bujak:
1. Poprosił o udzielenie informacji, czy Burmistrz zamierza, zgodnie z obietnicą złożoną
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, przygotować projekt uchwały, który
wyeliminuje w przyszłości wszystkie potencjalne nieprawidłowości w procedurze
naboru wniosków na dotację na roboty przy obiektach zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku. Poprosił
o uściślenie, kiedy może to nastąpić.
2. Zapytał, czy Burmistrz jest świadomy polityki kadrowej prowadzonej przez Zakład
Komunalny Głogówek Sp. z o.o. Wskazał, że w ostatnim czasie na jaw wyszły
szczegóły zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie min. trzech Radnych zgrupowania
„Niezależni Razem”, co w opinii Radnego stanowi dość dziwny zbieg okoliczności.
Uznał, że wątpliwym jest także to, że na początku roku firma działała w oparciu
o usługi głównego księgowego zatrudnionego jedynie na umowę zlecenie. Zakład
Komunalny jako Spółka z o.o. nie zalicza się do sektora finansów publicznych, ale
gdyby był zakładem budżetowym ustawodawca wyklucza możliwość zatrudniania
księgowego w oparciu o umowę cywilno – prawną.
3. W imieniu mieszkańców Gminy poinformował, że pomimo opublikowania na stronie
Gminy informacji o tym, że hala sportowa czynna jest od dnia 1 września, przez kilka
dni od tej daty mieszkańcy bezskutecznie próbowali skorzystać z tego obiektu,
a konkretnie z siłowni. Hala pozostawała zamknięta, a wszelkie próby kontaktu
telefonicznego okazywały się przysłowiowym „głuchym telefonem”. W związku
z czym Radny poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji.
4. Na podstawie własnych obserwacji, a także zgłoszeń pochodzących od mieszkańców
poprosił o udzielenie informacji, czy Gmina podjęła jakiekolwiek działania, które
miałyby zapobiec letniej przydusze na stawie w Parku Miejskim w Głogówku.
Wskazał, że zjawisko to, szczególnie z końcem września wystąpiło z dość dużą
intensywnością. Doszło do ogromnego zakwitu, co nie przyczyniło się do poprawy
stanu kondycji zarybienia. Jednoczenie poprosił o informację, czy zostały podjęte

jakieś kroki, które miałyby w przyszłym roku wyeliminować problem tej przyduchy,
jak również ewentualnej przyduchy zimowej.
5. Wniósł o podjęcie działań mających na celu wypracowanie fachowej koncepcji
ożywienia targowiska miejskiego. Uznał, że może właściwe okaże się podjęcie
działań, które będą miały na celu koncentrację handlu w tym miejscu. Stwierdził, że
wydarzenia ostatniej niedzieli pokazały nam dość jednoznacznie, że koncepcja targów
staroci, skądinąd ciekawa, niestety nie jest tym, co może przyczynić się do ożywienia
targowiska.
6. Poprosił o informację, jakim środkiem podróży poruszał się Burmistrz na dożynki
w Solecznikach.
7. Stwierdził, że złą praktyką okazało się to, że promocja Gminy wykorzystywana jest
wyłącznie todo promocji jednego ugrupowania politycznego pod szyldem „Niezależni
Razem”, a uroczystości gminne służą do fetowania tylko określonej grupy Radnych,
którzy są notorycznie wymieniani, jak na przykład podczas ostatniego Festiwalu
Beethovenowskiego, czy też Dożynek Gminnych. W związku z czym zapytał, czy
takie przedsięwzięcia jak „Dni miasta”, „Festiwal”, czy „Dożynki” są prywatnymi
inicjatywami Burmistrza, czy też są finansowane przez pieniądze podatników.
Stwierdził, że jeżeli są finansowane przez pieniądze podatników należałoby wyrazić
głęboki sprzeciw wobec takiego postępowania.
8. W związku z licznymi sygnałami od młodzieży Radny złożył

wniosek

o przeanalizowanie możliwości wykonania oświetlenia skate parku w godzinach
wieczornych, a następnie o podjęcie adekwatnych działań, które umożliwią w jakiś
sposób młodym ludziom korzystanie z tego obiektu po zachodzie słońca.
9. Ponowił wniosek o dokonanie przeglądu stanu technicznego ścieżek

w Parku

Miejskim, a także dokonanie niezbędnych napraw. Mając na uwadze odpowiedź
otrzymaną po ostatniej sesji, zaapelował o powstrzymanie impertynencji Burmistrza,
przy udzielaniu pisemnych odpowiedzi i pohamowanie wplatania do nich swoich
prywatnych przemyśleń. Wskazał, że zapytania są oficjalne wobec czego odpowiedzi
powinny być także oficjalne i wolne od jakichkolwiek refleksji.

Radna Gizel Grzesik odniosła się do odpowiedzi, które otrzymała na pytania złożone
podczas ostatniej sesji. Poinformowała, że mówiła wówczas o budynku komunalnym nr 76
w Mochowie, gdzie posadzone są krzewy. Burmistrz odpisał, że mieszkańcy nie zgłosili

potrzeby przycięcia krzewów. Zapytała, który z mieszkańców tego nie zgłosił. Wskazała, że
sprawa ta była zgłaszana zarówno przez nią, jak i przez sołtysa, którzy są mieszkańcami
Mochowa. Stwierdziła, że zakrzaczenia szpecą wioskę. Poinformowała także, że w grudniu
zeszłego roku prosiła Przewodniczącego Komisji Społecznej o zbadanie sprawy muru
znajdującego się przy budynku, o którym mowa. Niestety nie otrzymała odpowiedzi w tej
sprawie. Następnie Radna poruszyła kwestię hydrantów. Poinformowała, że nie miała wiedzy,
że przegląd hydrantów miał miejsce na dwa dni przed sesją. Podkreśliła, że nie mówiła nic na
temat uszkodzenia hydrantów, natomiast zgłaszana była trudność w lokalizacji hydrantów.
Podała, że podczas jednego z pożarów strażacy szukali z latarką hydrantu pomiędzy tujami.
Stwierdziła, że prosiła o odpowiednie oznakowanie i uwidocznienie hydrantów. Wskazała, że
w tej kwestii nie otrzymała odpowiedzi Burmistrza. Wobec czego poprosiła o odpowiedź.

Radny Stanisław Stadnicki poinformował o piśmie mieszkańca skierowanym do wszystkich
Radnych, które dotyczyło targowiska miejskiego. Uznał, że wypadałoby się pochylić nad tą
kwestią. Zaproponował, by Członkowie Komisji Budżetowej przeanalizowali ten problem.
W związku z powyższym przedstawił pytania:
1. Poprosił o pisemne przedstawienie wyznaczonych miejsc na ternie miasta Głogówek
w których można prowadzić targ, czy też szeroko pojętą sprzedaż tzw. obwoźną.
2. Zapytał, czy od początku 2017 roku do dnia obecnego były wykonywane jakieś
kontrole, w kontekście prowadzenia handlu w miejscu do tego przeznaczonym. Oraz
czy doszło do nałożenia kar za handel w miejscach do tego nie przeznaczonych.
3. Ile w roku bieżącym do chwili obecnej wpłynęło do kasy miejskiej szeroko pojętych
przychodów z opłat targowych.

Radna Róża Zgorzelska poprosiła o uściślenie odpowiedzi w kwestii metody wykonania
remontu drogi gminnej w Biedrzychowicach: na jakim odcinku zostanie wykonany remont,
z dokładnością od numeru posesji do numeru posesji, z mapką, oraz z wyliczeniem ile
kosztuje tona kruszywa asfaltowego.

Radna Gabriela Nizińska zgłosiła pilną potrzebę wymiany oświetlenia ulicznego przy
ul. Szkolnej, centrum miasta oraz częściowo ul. Mickiewicza. Wyjaśniała, że oświetlenie

w tych miejscach osadzone jest na słupach betonowych i bardziej niż chodniki oświetla
mieszkania. Wskazała, że groźne jest to, że od słupów całymi płatami odpadają kawałki
betonu, co stanowi zagrożenie dla pieszych oraz samochodów. Wniosła o wprowadzenie tego
zadania do przyszłorocznego budżetu.

