PROJEKT PROTOKOŁU NR XXXIX/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 października 2017 roku

Obrady XXXIX 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 13. Nieobecni: Radny Henryk Regimowicz (nieobecność
usprawiedliwiona) oraz Radny Marek Pelka. 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.
Burmistrz Głogówka wniósł o wprowadzenie do punktu 5 porządku obrad
dodatkowego projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej
w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
Radny Piotr Bujak złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad w punkcie 5
polegającym na wprowadzeniu pod głosowanie projektu uchwały w sprawie diet
przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głogówku. Dodał, że projekt ten został
skierowany do Biura Rady w dniu 13 października 2017 r.
Przewodniczący zwracając się do Radnego Bujaka oświadczył, że udzielił Radnemu
odpowiedzi mówiącej o tym, że projekt zawiera zbyt wiele wad formalno – prawnych, wobec
czego nie może być wstawiony do porządku obrad.
Radny Bujak stwierdził, że od oceny czy też opinii na temat ewentualnych wad
w projekcie uchwały są służby Wojewody Opolskiego. W związku z czym Radny podtrzymał
swój wniosek formalny i poprosił o poddanie go pod głosowanie.
Wobec powyższego Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za wprowadzeniem
do porządku obrad projektu uchwały przedstawionej przez Burmistrza, tj. zmieniającej
Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie
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określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek
regulaminu

ustalającego

wysokość

stawek

dodatku

motywacyjnego,

funkcyjnego,

mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Bujaka
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie diet przysługujących
Radnym Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
5 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący poinformował, że 8 głosami „przeciw” wniosek został oddalony.
Następnie Przewodniczący odczytał znowelizowany prządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Głogówek na 2018 rok,
b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok.
4. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2016/2017.
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,
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c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na
zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących
własność Gminy Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na
okres trzech lat,
d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie
opolskim,
e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f) w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą
ul.

Kościuszki

76,

48-200

Prudnik

prawa

własności

nieruchomości

niezabudowanej, położonej w Głogówku, oznaczonej jako działka nr 416/40
arkusz mapy 5 obręb Głogówek, o powierzchni 0.2026 ha,
g) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca
2015 r. w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku
motywacyjnego,

funkcyjnego,

szczegółowe warunki

mieszkaniowego,

za

warunki

pracy

oraz

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.
6. Zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Porządek obrad został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:
8 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się.
Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXXVIII Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: 11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało się.

Do obradujących dołączył spóźniony Radny Marek Pelka. Na 15 Radnych, obecnych 14.
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Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy
w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rady Marek Pelka wskazał, że od trzech miesięcy śledzi informacje składane przez
Burmistrza dotyczące jego pracy w okresie międzysesyjnym. Niestety w odbytych przez
Burmistrza spotkaniach nie pojawia się temat dotyczący spotkania z władzami OHZ-etów
w sprawie przejęcia na mienie Gminy działek, będących własnością Ośrodka. Radny wskazał,
że od dwóch miesięcy powtarza swój wniosek w tej sprawie. Na co, po ostatniej Sesji
otrzymał odpowiedź Burmistrza, że „władze OHZ nie są zainteresowane nieodpłatnym
przekazaniem działek”. Poinformował, że mieszkańcy Rzepiec przeprowadzili już wstępne
rozmowy z władzami OHZ-etu. W związku z czym Radny odczytał niżej przytoczony
fragment pisma przekazanego przez Ośrodek: „W nawiązaniu do naszych rozmów informuję,
że Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Głogówek w pełni rozumiejąc potrzeby mieszkańców
wioski związane z bezpieczeństwem, podtrzymuje deklarację nieodpłatnego przekazania na
rzecz Gminy Główek działek 4/10, 4/11 i 4/12 w miejscowości Rzepcze.” Wobec
powyższego Radny zapytał, kto mija się z prawdą

w odpowiedziach, gdyż Burmistrz

twierdzi, że OHZ nie jest zainteresowany przekazaniem działek, natomiast OHZ potwierdza
chęć przekazania działek.
Radny stwierdził, że szukał informacji w tej kwestii w spotkaniach Burmistrza,
jednakże nic nie znalazł. Zapytał czy, wobec tego prowadzono korespondencję w tym
temacie.
Burmistrz odpowiedział, że zarząd główny spółki znajduje się w Warszawie. Decyzje
o ewentualnym przekazaniu działek zapadają w Centralnej Radzie Nadzorczej w Warszawie.
Tutejszy Prezes nie ma kompetencji do podjęcia takiej decyzji. Spółki Skarbu Państwa nie
mają możliwości nieodpłatnego przekazywania mienia, w związku z tym, że wówczas
doszłoby do uszczuplenia budżetu spółki.
Rady Pelka zapytał, czy wobec powyższego ma rozumieć, że do Gminy wpłynęły
pisma mówiące o tym, że nie ma możliwości nieodpłatnego przekazania działek.
Burmistrz odpowiedział, że posiada w tym temacie informacje ustne.
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Radny Pelka zapytał, czy Burmistrz jest zainteresowany przejęciem tych działek, jeśli
byłaby taka możliwość.
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będzie taka możliwość to tak.
Radny Pelak wyraził nadzieje, że Burmistrz złoży wniosek o przejęcie działek.
Burmistrz odpowiedział, że złoży, jednocześnie proponujący by Radny Pelka także
taki wniosek złożył.
Przewodniczący wyjaśnił, że majątek spółki jest częścią Skarbu Państwa. Jeżeli nawet
będzie zgoda Zarządu Głównego i dojdzie do przekazania działek, to na uwadze należy mieć
fakt, że część budynków objęta jest nadzorem Konserwatora Zabytków. Wobec czego
wszelkie prace oraz ewentualne rozgruzowania będą wiązały się z dużymi kosztami.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do uchwalenia stawek podatków lokalnych:
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na
2018 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Przewodniczący poinformował, że stawki podatku pozostają na poziomie roku poprzedniego.
Zapytał o uwagi do projektu.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który następnie został
poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się.
b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.
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Ad 4.
Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2016/2017 została
przyjęta do wiadomości.

Ad 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
10 za/ 0 przeciw/ 4 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.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
10 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymały się.
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy
Głogówek, będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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d) zmieniająca

Uchwałę

Nr XXXII/290/98

z

dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie

przystąpienia Gminy Głogówek do programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
f) w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Prudnickiego z siedzibą ul. Kościuszki
76, 48-200 Prudnik prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Głogówku, oznaczonej jako działka nr 416/40 arkusz mapy 5 obręb Głogówek,
o powierzchni 0.2026 ha.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Piotr Bujak zapytał, czy za tym projektem uchwały kryją się jakieś inne
ustalenia, które nie wynikają z przesłanych Radnym materiałów. Jeżeli takowe są, czy zostały
zawarte w formie ustnego porozumienia, czy też w jakiejkolwiek innej formie oraz co z nich
wynika. Poprosił także Burmistrza o wyjaśnienie, zgodnie z posiadaną wiedzą, jak mogą
przedstawiać się losy budynku obecnego Domu Dziecka. Wskazał, że z krążących informacji
wynikało, że w miejsce to ma być przeniesiony ZOL. W następstwie czego Gmina miałaby
wnioskować o przejecie budynku ZOL-u.
Burmistrz stwierdził, że pytanie to nie powinno być kierowane do niego. Wskazał, że
budynek obecnego Domu Dziecka jest własnością Starostwa Powiatowego. Oświadczył, że
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w kwestii ZOL-u nie posiada żadnych oficjalnych informacji na temat ewentualnego
zamknięcia, czy też przeniesienia tej placówki w inne miejsce.
W związku z powyższym Radny Bujak zapytał, czy w toku prac i zawierania
porozumienia wstępnego z Powiatem Prudnickim, były prowadzone jakieś rozmowy, efektem
których mógłby być pewnego rodzaju rewanż, czy też darowizna na rzecz Gminy Głogówek.
Burmistrz odpowiedział, że nie stawiano żadnych żądań. Wyjaśnił, że w interesie
Gminy Głogówek jest by siedziby znajdowały się na naszym terenie, gdyż wiąże się to
z nowymi miejscami pracy.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, który następnie został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
g) zmieniająca Uchwałę Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Głogówek

regulaminu

funkcyjnego,

ustalającego

mieszkaniowego,

za

wysokość
warunki

stawek
pracy

dodatku

oraz

motywacyjnego,

szczegółowe

warunki

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 6.
Zapytania Radnych.
Radny Piotr Bujak:
Poprosił o uściślenie odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza, na pytania zadane podczas
poprzedniej sesji:
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1. Radny poinformował, że na pytanie, kiedy zostanie przygotowany projekt uchwały,
który wyeliminuje w przyszłości wszelkie potencjalne nieprawidłowość w procedurze
naboru wniosków na dotacje na roboty przy obiektach zabytkowych wpisanych
w rejestrze zabytków, otrzymał odpowiedź, że nastąpi to w stosownym czasie. Wobec
powyższego poprosił o zdefiniowanie owego „stosownego czasu” oraz wskazanie
miesiąca w którym można będzie spodziewać się wpłynięcia pod obrady Rady
stosownego projektu uchwały.
2. Poinformował, że pytał o to, czy Gmina podjęła działania w celu zapobieżenie tzw.
zimowej i letniej przydusze w parkowym stawie. W odpowiedzi podano, że „zostały
podjęte adekwatne działania.” W związku z czym poprosił o wymienienie tych
„adekwatnych działań” wraz z czasem w którym się one odbywały, bądź mają
odbywać w przyszłości.
Kontynuując Radny:
3. Wniósł o ustawienie na terenie miasta drogowskazów prowadzących do Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku, ponieważ jest on zlokalizowany na uboczu
i niejednokrotnie zgłaszano mu trudności z dotarciem do obiektu.
4. Wniósł o odbycie spotkania Burmistrza bądź pracownika merytorycznego
z mieszkańcami Sołectwa Twardawa, które będzie miało na celu wyjaśnienie
wszelkich nieścisłości oraz ważnych dla mieszkańców kwestii, które pojawiają się
wokół tematu budowy w tej miejscowości stacji bazowej telefonii komórkowej.
5. Odnosząc się do wystąpienia Radnego Żebrowskiego podczas ostatniego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, zapytał Burmistrza w jakim trybie opracowywany jest
przyszłoroczny budżet Głogówka, skoro aktywny udział w jego tworzeniu rzekomo
biorą Radni z ugrupowania „Niezależni Razem”. Ponadto poprosił o udzielnie
informacji, kiedy odbywają się, a także kiedy miały już miejsce spotkania robocze
w kwestii opracowywania budżetu oraz jakie działania podczas nich podjęto.
6. Zapytał także, czy zdaniem Burmistrza nie byłoby właściwszym aby budżet
omawiano na posiedzeniach poszczególnych komisji, a nie w jakimś nikomu nie
znanym miejscu i terminie. Być może wówczas cała Rada byłaby skora poprzeć taki
budżet. W tym miejscu zaznaczył, że budżet nie jest dobrem indywidualnym
Burmistrza, jak i nie jest dobrem indywidualnym kilku osób.
7. Mając na uwadze pracę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku zwrócił się
o wyjaśnienie sytuacji jaka zaistniała na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.
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Ponieważ okazało się, że taki okres czasu nie był wystarczający do opracowania
dwóch odpowiedzi na skargi, które wpłynęły do Ratusza. Poprosił o wyjaśnienie, co
spowodowało taką zwłokę w pracy, a także nie dotrzymanie wszystkich zwyczajowo
przyjętych terminów.
8. Poprosił o przekazanie wykazu firm, które będą zajmowały się zimowym
utrzymaniem dróg w Gminie Głogówek, z jednoczesnym uszczegółowieniem które
odcinki dróg przypisane są poszczególnym wykonawcom.
9. Uznał, że z upływem czasu okazało się, że tworzenie rejestru umów
cywilno – prawnych stało się dobrą praktyką, która weszła w życie w różnych
samorządach na terenie całej Polski, jak również w kancelarii Prezydenta RP.
W związku z czym poprosił o rozważenie możliwości utworzenia takowego rejestru
przez Gminę Głogówek oraz wdrożenia go w życie.
10. Zapytał, czy pracownikom tutejszego Urzędu Miejskiego zostały wydanie
jakiekolwiek karty płatnicze, jeżeli tak, to komu. Jeśli takie karty płatnicze istnieją,
poprosił o przesłanie wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu tych kart, wraz
ze wskazaniem kontrahentów od początku 2017 roku aż do dziś.
11. Wniósł o zamknięcie od góry tzw. studni Karola w Parku Miejskim, w celu
uniknięcia dalszego zaśmiecania jej. Poprosił także o właściwe zamontowanie
tabliczki informacyjnej znajdującej się przy studni.
Radny Marek Pelka odczytał niżej przytoczony fragment protokołu z XXXVII Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku, podczas której gościli przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Prudniku. W trakcie omawiania jednego z tematu dotyczącego miejscowości Rzepcze
Członek Zarządu Józef Skiba „poprosił o wystosowanie pisma z Gminy na temat
planowanych prac budowlanych na tym terenie, na podstawie którego Starostwo będzie
mogło zwrócić się do Gminy o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.” Radny
zapytał, czy takowe pismo zostało wystosowane do Starostwa. Jeżeli tak wniósł
o udostępnienie kopii pisma. Ponadto wniósł o przekazanie kopii wniosku, który zostanie
złożony do organu prowadzącego OHZ, w kwestii przejęcia działki na mienie Gminy.
Dalszych zapytań nie zgłoszono.
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Ad 7.
Odpowiedzi na zapytania Radnych.
Przewodniczący zwracając się do Radnego Bujaka podjął poruszoną przez niego
kwestię polityki kadrowej w Zakładzie Komunalnym Głogówek Sp. z o.o. Wyjaśnił, że
główna księgowa jest zatrudniona w Zakładzie Komunalnym na etacie. Obecnie przebywa na
urlopie macierzyńskim. Natomiast wcześniej przebywała na chorobowym. Wobec czego
Przewodniczący uznał, że insynuowanie, że ktoś został zatrudniony dodatkowo na pół etatu
jest niestosowne.
Następnie Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas
dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.

Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Marek Pelka odnosząc się do powyższego wystąpienia Przewodniczącego
uznał, że nieporozumienia wywodzą się z formy w jakiej wszelakie odpowiedzi zostają
udzielane Radnym. Gdyby taka odpowiedź na każdy temat była rzetelna i wyczerpująca
z pewnością wiele kwestii pozostałoby trwale zamkniętych.
Radna Gizela Grzesik podziękowała za przycięcie krzaków przy budynku
komunalnym w Mochowie, o co wnioskowała podczas poprzednich sesji. Ponadto wskazała,
że ponownie otrzymała od Burmistrza odpowiedź tożsamą z jej wypowiedzią przedstawioną
podczas sesji sierpniowej, mówiącą o tym, „że część hydrantów znajduje się na prywatnych
posesjach”.

Radna stwierdziła, że nie wie, co spowodowało taki stan rzeczy. Jednakże

w przypadku pożaru, zwłaszcza w nocy zlokalizowanie hydrantów jest niezwykle trudne.
Radny Piotr Bujak stwierdził, że w swoim zapytaniu nie odnosił się do kompetencji
Przewodniczącego. Wskazał, że zadane pytanie dotyczyło tego, czy Burmistrz jest świadomy
polityki kadrowej prowadzonej przez Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o., w którym
to doszło do dziwnych, zdaniem Radnego, zbiegów okoliczności. Na początku Rada Miejska
utworzyła spółkę komunalną, a po chwili pracowało w niej trzech Radnych z ugrupowania
bliskiego Burmistrzowi. Radny poinformował, że Burmistrz odpowiedział, że ma świadomość
prowadzonej w zakładzie polityki kadrowej.
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Radny Andrzej Wawer odnosząc się do kwestii montażu tabliczek informacyjnych
w Parku Miejskim, poruszonej przez Radnego Bujaka poinformował, że tabliczki te są
nagminnie dewastowane. Pracownicy Zakładu Komunalnego starali się montować tabliczki
bardzo precyzyjnie i estetycznie. Niestety tabliczki były obrywane i niszczone. Radny
wskazał, że na ten moment brak jest pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Dlatego
tabliczki są mocowane śrubą, dzięki czemu pozostają dłużej na swoim miejscu.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o ujęcie w przyszłorocznym
budżecie:
1. remontu całościowego nawierzchni drogi przy ul. Kolejowej w Racławicach Śląskich,
2. założenie monitoringu zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich.
Radny Piotr Bujak stwierdził, że wystąpienie Radnego Wawera zmienia stan sprawy
i konieczna jest modyfikacja złożonego wniosku. Jeżeli faktycznie nie przypadkowo tabliczki
montowane są w sposób niedbały, a z konieczności, to świadczy o problemie wandalizmu.
Wobec czego Radny zasugerował, że wypadałoby wystąpić do policji o intensyfikację patroli
pieszych na terenie Parku Miejskiego.
Radny Andrzej Wawer wyjaśnił, że w wielu miejscach w Parku zamontowane są foto
pułapki, jednakże do tej pory nie udało się namierzyć sprawców wandalizmu.
Radna Róża Zgorzelska złożyła wniosek o ujęcie w budżecie na 2018 rok inwestycji
polegającej na remoncie drogi tzw. „siedlung” w Biedrzychowicach zwłaszcza, że na remont
ten przeznaczona została znaczna pula pieniędzy ze środków funduszu sołeckiego.
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni otrzymają projekt budżetu do dnia
15 listopada br. Wówczas będzie półtorej miesiąca na wprowadzenie ewentualnych zmian.
Stwierdził, że projekt budżetu przygotowuje Burmistrz, a Radni wnoszą zmiany.
Radna Zgorzelska wskazała, że z podanych informacji wynika, że prace nad budżetem
już trwają, wobec czego zwraca się do całego grona Radnych.
Radny Tomasz Nosol wniósł o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu inwestycji
polegającej na wykonaniu stałej nawierzchni drogi pomiędzy Sysłowem, a Zawadą. Ponadto
złożył słowa podziękowania za połatanie dziur w drodze o relacji Mionów – Wierzch.
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Sołtys Sołectwa Wierzch Norbert Czaja zapytał, czy jest już ustalony budżet na
przyszły rok w kwestii dofinansowania do wymiany starego kotła na ekologiczny. Wskazał,
że obecnie dofinansowanie to wynosi 4 tys. złotych i, że jest duże zainteresowanie
mieszkańców. Jednocześnie poprosił o odpowiednio wczesne poinformowanie o naborze
wniosków.
Kolejno Sołtys poruszył sprawę drogi polnej pomiędzy Wierzchem a Wilkowem, na
temat której prowadzona jest zagorzała dyskusja na portalach społecznościowych.
Oświadczył, że w ciągu minionych dwunastu lat podczas zebrań sołeckich we Wierzchu
nigdy nie podejmowano żadnych ustaleń odnośnie remontu drogi Wierzch – Wilków. Sołtys
poinformował, że po ukazaniu się w tegorocznym budżecie kwoty 40 tysięcy na remont tej
drogi, niezwłocznie udał się do Burmistrza z zapytaniem skąd taka kwota. Wskazał, że ludzie
we Wierzchu mają znacznie większe potrzeby, jak na przykład remont kanalizacji burzowej.
Sołtys poruszył także sprawę dot. obniżenia diet Radnych. Podał, że pod jego adresem
padły zarzuty mówiące o tym, „że Radni mają zrezygnować z diet, bo Sołtysi chcą więcej
kasy”. Oświadczył, że nikt nie pytał go o zdanie, czy chce otrzymywać więcej pieniędzy i że
odpowiada mu obecne uposażenie. Zwracając się do Radnego Piotra Bujaka stwierdził, by ten
nie wychodził poza swoje kompetencje i w przyszłości, przed podejmowaniem takich decyzji
przeprowadzał sondaż wśród sołtysów.
Odnosząc się do poruszonej przez Sołtysa kwestii drogi polnej Rady Piotr Bujak
stwierdził, że nie wie dlaczego sprawa ta została tu przedstawiona, gdyż Rada nie ma z tym
nic wspólnego. Radny odniósł się także do przedstawionego przez Sołtysa stwierdzenia,
mówiącego o tym, że „Sołtysi chcą więcej kasy”. Podkreślił, że nikt tak nie twierdzi.
Wyjaśnił, że cześć Radnych uznała, że właściwą będzie swoista waloryzacja diet Sołtysów.
Zwracając się do Sołtysa stwierdził, że „Pański jeden głos w tej sprawie na całe szczęście
niewiele zmienia”. Wskazał, że Radny ma kompetencje do składania projektów uchwał,
z czego skorzystał.
W związku z podjętą przez Radnego Bujaka próbą wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Głogówku,
Przewodniczący zwrócił się do Radnego o zastanowienie się nad § 3.1. Uznał, że rozważyć
należy kwestię jak opłacić Radnego, który nie był na dwóch Komisjach i nie był na Sesji.
Przewodniczący poinformował, że w przypadku wyjaśnienia tych wątpliwości projekt trafi
pod obrady.
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Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady
XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.
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