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PROJEKT PROTOKOŁU NR XLIII/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

 

Obrady XLIII 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 15. 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.  

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad. 

W związku z ich brakiem Porządek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Działanie Gminy w zakresie promocji i turystyki. 

4. Informacja nt. realizacji Planu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym  

z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu dochodów. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne, 

b) w sprawie wyrażenia woli  przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej, 
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c) w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego, 

d) sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior - WIGOR w Głogówku oraz nadania 

statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku, 

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior + ” w Głogówku, 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej.  

6. Zapytania Radnych.  

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej 

w Głogówku oraz do zapisów uzupełnienia do protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r.  

Uwag nie zgłoszono. Materiał został poddany pod głosowanie, którego wynik 

przedstawiał się następująco:   

14 za/ 0 przeciw/ 1wstrzymała się.  

   

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy  

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad 3.  

Nie wniesiono zapytań do informacji nt. „Działania Gminy w zakresie promocji 

i turystyki”. Materiał został przyjęty do wiadomości.  
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Ad 4.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do „Informacji nt. realizacji Planu Gospodarowania 

Gminnym Zasobem Mieszkaniowym z uwzględnieniem osiągniętych z tego tytułu 

dochodów”.   

Radny Marek Pelka wskazał, że w załączniku 2 „Koszty zarządzania gminnym 

zasobem mieszkaniowym” wynoszą 956 tys. i obejmują one: energię, wodę, centralne 

ogrzewania, odpady płynne i usługa administracyjna. Wniósł o przedstawienie informacji 

z rozbiciem tego na poszczególne koszty, tzn. ile wydano na energię, wodę itd.  

Burmistrz odniósł się do powyższego informując, że przedstawione koszty stanowią 

sumę fakturowanych świadczeń wykonywanych przez Zakład Komunalny. Jednocześnie 

Burmistrz przypomniał, że w chwili obecnej zaległości z tytułu nie płacenia czynszu przez 

lokatorów sięgają kwoty 1 mln złotych.  

Radny Andrzej Wawer dodał, że w ramach przywołanej kwoty wykonywane są także 

remonty bieżące.  

Radny Pelka poprosił o wykonanie analitycznego zestawienia i pisemne przekazanie.  

 

Ad 5. 

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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b) w sprawie wyrażenia woli  przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka  Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1wstrzymała się; 

 

c) w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1wstrzymała się; 

 

d) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior - WIGOR w Głogówku oraz nadania 

statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

e) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior + ” w Głogówku. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Żebrowski poinformował, że dnia 

27 lutego br. Komisja rozpatrzyła skargę nr 1/2018 na działalność Burmistrza Głogówka 

i Społecznej Komisji Mieszkaniowej, uznając ją za bezzasadną.  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi w tej kwestii. W związku z ich brakiem Przewodniczący 

zapytał kto z Radnych jest za uznaniem skargi nr 1/2018 na działalność Burmistrza Głogówka 

i Społecznej Komisji Mieszkaniowej za bezzasadną.  

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

Skarga nr 1/2018 na działalność Burmistrza Głogówka i Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej została uznana za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad 6. 

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak poinformował, że swoje pytania przekaże w formie pisemnej na 

adres e-mailowy biura Rady.  

 

Ad 7.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.  

 



6 
 

Ad 8. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Radny Marek Pelka wskazał, że ponownie nie działa internet. 

 Pracownik biura Rady wyjaśniła, że wczoraj doszło do awarii prądu, w wyniku czego 

powstał też problem z internetem. W najbliższym czasie usterka zostanie usunięta.  

 Następnie głos zabrał Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski: 

 który poinformował, że mieszkańcy Mochowa są zainteresowani gazyfikacją. Wskazał, że 

mieszkańcy wystosują pismo do polskiej spółki gazownictwa o uwzględnienie Sołectwa 

w planach realizacji na najbliższe lata. Zwracając się do Radnych poprosił o wsparcie tej 

inicjatywy; 

 nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie 

węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, Sołtys wskazał, że brakuje w nich dopłat 

do termomodernizacji budynków. Poinformował również, że w minionym tygodniu 

dokonał wizji lokalnej i zaobserwował smog nad Głogówkiem; 

 w związku z przejęciem przez Gminę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Głogówku zaproponował zagospodarowanie budynku byłej szkoły w  Mochowie na ten 

cel; 

 Sołtys zaapelował także o zabezpieczenie środków celem wykonania remontu bieżącego 

drogi polnej z Leśnik do Głogówka przez Pasternik, w związku z zbliżającym się 

terminem remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w Mochowie, co wiązać się będzie  

z zamknięciem przejazdu; 

 zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa o Ochrony Środowiska wniósł 

o zorganizowanie spotkania liderów grup i stowarzyszeń Odnowy Wsi z uwagi na 

20-lecie działalności, 

 zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, zapytał dlaczego Sołtysi mają 

najniższą dietę w regionie, a także dlaczego Sołtysi nie chodzą na Sesje. Stwierdził także, 

iż od czterech lat Sołectwa posiadają wadliwe Statuty. Zapytał, kiedy zostanie to 

poprawione.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że Rada przyjęła Regulamin i ten 

Regulamin obowiązuje. W kwestii Ośrodka Szklono Wychowawczego poinformował, że 
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Gmina przejmuje działającą strukturę bez dodatkowych kosztów, gdyż obiekty pozostają 

własności Powiatu. Natomiast sprawa diet Sołtysów leży w gestii Burmistrza i to z nim należy 

przedyskutować temat. Dodał, że w Statucie zapisane jest, że Sołtys ma prawo, a nie 

obowiązek brać udział w Sesji. Przewodniczący poinformował ponadto, że spotkanie 

z przedstawicielami Grup i Stowarzyszeń Odnowy Wsi odbyło się w zeszłym roku.  

 Przewodniczący Komisji Rolnej Henryk Regimowicz dodał, że spotkania 

z przedstawicielami Grup i Stowarzyszeń Odnowy Wsi odbywają się cyklicznie, co roku. 

Także na ten rok takie spotkanie zostało zaplanowane w Planie Pracy Komisji.  

 Rady Andrzej Wawer zwracając się do Sołtysa Kokurowskiego zapytał, jak miałoby 

wyglądać ulokowanie uczniów przebywających obecnie w Schronisku, w budynku byłej 

Szkoły w Mochowie. Radny Wawer uznał ten pomysł za absurdalny.  

 Radny Marek Pelka odnosząc się do poruszonej przez Sołtysa kwestii gazyfikacji 

wiosek, wniósł o zaproszenie na jedną z Sesji przedstawiciela zakładu gazownictwa, celem 

przedstawiania ewentualnych planów i możliwości rozbudowy sieci gazowej na terenie 

Gminy. 

Przewodniczący stwierdził, że nie widzi problemu.  

Radny Piotr Bujak wskazał, że w jednej z informacji o pracy Burmistrza bądź  

w mediach pojawiła się wzmianka mówiąca o tym, że Burmistrz odbywał spotkanie z firmą 

odpowiedzialna za gazyfikację. Wobec czego można by taką informację w pierwszej 

kolejności pozyskać od Burmistrza.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

 

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLIII 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


