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PROJEKT PROTOKOŁU NR XLVI/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

 

 

Obrady XLVI 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 14. Listy 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 oddał głos Zastępcy Burmistrza Głogówka Pani Barbarze Wróbel, 

która wniosła o wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2016 roku 

w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy 

Głogówek. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że niniejsza zmiana jest wynikiem braku 

zainteresowania najmem lokali użytkowych od Gminy Głogówek. Wobec czego podjęto 

decyzję o przeznaczaniu lokali do sprzedaży w drodze przetargowej.  

 Przewodniczący dodał, że projekt ten był omawiany podczas procedur komisyjnych.  

Zapytał o ewentualne uwagi. 

 Uwag nie zgłoszono. Wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.  

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad. 

W zawiązku z ich brakiem Porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 
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4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021, 

c) 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, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, 

e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek, 

f) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior –WIGOR w Głogówku, 

g)  w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogówku, 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy 

Niepodległości, 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, Gmina Głogówek, 

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej, 

k) w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących 

w skład zasobu Gminy Głogówek. 

6. Zapytania Radnych.  

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

8. Wolne wnioski i informacje.  
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9. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku,  

został poddany pod głosowanie i  przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLIV Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. 

Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

  

Ad 2.  

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel przedstawiła informację o pracy Burmistrza 

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

Ad 3.  

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Przewodniczący przywitał przybyłych gości: Komendanta Komisariatu Policji 

w Głogówku Andrzeja Kolasę oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku 

brygadiera Jacka Słobodziana. Przewodniczący stwierdził, że podczas wczorajszych 

posiedzeń Komisji Społecznej oraz Komisji Budżetowej, Komendant Kolasa przedstawił 

obszerne informacje  nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

Wobec czego głos oddał Komendantowi PSP w Prudniku.  

Brygadier Jacek Słobodzian podziękował za zaproszenie, a następnie przedstawił 

szczegółowe informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie 

Głogówek. Komendant PSP odniósł się min. do stanu gotowości operacyjnej  jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głogówek, dokonał szczegółowej analizy 

wykazu sił i środków, a także przedstawił statystykę zdarzeń do których doszło w roku 2017 

na terenie Gminy Głogówek. Ponadto Komendant wskazał główne zagrożenia występujące na 

terenie Gminy,  oraz poinformował o podejmowanych krokach w celu poprawy możliwości 

prowadzenia działań ratowniczych. Omówiony materiał stanowi załącznik do protokołu.  

Brygadier Słobodzian poprosił o ewentualne pytania. 

Radny Tomasz Nosol zapytał, kto decyduje o ilości dysponowanych jednostek do 

zdarzenia. 
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Komendant PSP odpowiedział, że o ilości dysponowanych jednostek decyduje 

dyspozytor odbierający zgłoszenie. Wyjaśnił, że wszelkie podejmowane czynności, 

wykonywane są zgodnie z procedurą. Wiele zależy też od sposobu dokonania zgłoszenia oraz 

przekazanych informacji.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba złożył na ręce Komendanta PSP serdeczne 

podziękowania za przeprowadzoną akcję na terenie Racławic Śląskich w miesiącu lutym, 

związaną z usunięciem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, poprzez zabezpieczenie 

opadającej bramy znajdującej się przy chodniku wzdłuż drogi wojewódzkiej. Następnie 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na terenie Racławic Śląskich znajdują się trzy 

zbiorniki przeciwpożarowe. Jeden z nich umiejscowiony jest przy kościelnie. Obecnie parkują 

tam samochody. Zapytała, czy zbiornik ten jest jeszcze potrzebny, czy nie bezpieczniej 

byłoby go zasypać.  

Brygadier Słobodzian poinformował, że w minionym roku został przeprowadzony 

przegląd takich zbiorników w całej Gminie. Na podstawie pozyskanych informacji, zostanie 

przeprowadzona analiza pod kątem użyteczności i przydatności zbiorników do dalszej 

eksploatacji. Wówczas możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie 

Wiceprzewodniczącej. Wskazał, że niewątpliwie zbiorniki się przydają, czego 

odzwierciedleniem są sytuacje zaistniałe nie tylko podczas ćwiczeń, ale także w prawdziwych 

zdarzeniach, kiedy to ciśnienie w hydrantach jest tak słabe, że nie ma żadnej możliwości 

gaszenia pożaru. Komendant PSP stwierdził, że należałoby zadać sobie pytanie, czy nie 

potrzeba więcej zbiorników. 

Radna Gizela Grzesik wskazał, że w roku ubiegłym doszło do takiej sytuacji, że balot 

słomy znalazł się w rzece Osobłodze powodując zator.  Usunięcie tego zatoru trwało aż cztery 

dni. Zapytała, co było przyczyną tak długiego czasu podjęcia interwencji.  

Brygadier Słobodzian stwierdził, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to 

pytanie.  

Radny Andrzej Wawer stwierdził, że osobiście zgłaszał tą sprawę i dość szybko 

została ona załatwiona. Wskazał, że balot powodował tylko częściowy zator wody.  

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  
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Przewodniczący podziękował gościom za przybycie, następnie ogłosił 5 minutową 

przerwę umożliwiającą gościom opuszczenie Sali posiedzeń.  

 Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Radny Piotr Samson opuścił salę posiedzeń.  

Na 15 Radnych, obecnych 13.  

Ad 4.  

Nie zgłoszono uwag do „Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 

Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Materiał został przyjęty do 

wiadomości.  

 

Ad 5.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

12 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 

2018 -2021. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymała się. 

 

c) 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, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 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. 
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Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

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/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 

zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Głogówek. 

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/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głogówku oraz Dziennego Domu Senior –WIGOR w Głogówku. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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g)  w sprawie 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. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Konopnickiej i ulicy 

Niepodległości. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, Gmina Głogówek. 

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/ 0 wstrzymało się. 

 

j) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 
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Wynik głosowania:  

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

k) w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

29 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych 

wchodzących 

w skład zasobu Gminy Głogówek. 

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/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 6.  

Zapytania Radnych. 

Radny Stanisław Stadnicki złożył interpelacje pisemną, która stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Piotr Bujak: 

1. Poprosił o udzielenie informacji, czy monitorowany jest stan wody stawu w parku 

miejskim w Głogówku, a także o informację, czy są podejmowanie jakieś działania 

profilaktyczne, które mogłyby uchronić zbiornik przed zakwitem. 

2. Prosił o wskazanie, co się stało z resztkami pomnika „Wdzięczności Armii 

Radzieckiej” w parku, czy zostały w jakiś sposób zagospodarowane, czy też ktoś 

jakieś większe fragmenty przejął. 

3. Prosił o informacje do kogo należy teren po byłym boisku w Zwiastowicach, czy 

stanowi on mienie gminne, czy prywatne.  

Radny Tomasz Nosol wniósł o wykonanie remontu dziur w drodze gminnej Mionów – 

Wierzch.   

Dalszych zapytań nie zgłoszono.  
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Ad 7.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.   

Ad 8. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Sołtys Sołectwa Mochów Pan Jan Kokurowski poinformował, że na terenie Gminy 

Głogówek zamieszkuje ponad 3 300 osób powyżej 60 roku życia. Zapytał, czy jest możliwość 

stworzenia ośrodka na zasadach „Domu Seniora” gdzieś na terenie Gminy, na przykład 

w zamku w Kazimierzu. Odnosząc się do działającego domu dziennego pobytu „Senior 

Wigor” w Głogówku zapytał, dlaczego placówka ta obsługuje tak wąską grupę osób, które 

w większości pochodzą z miasta. Dociekał, dlaczego do placówki nie mogą uczęszczać osoby 

z poza Głogówka.  

 Kontynuując Sołtys wskazał, że w Mochowie ma miejsce „dziwna budowa drogi 

gminnej” bez dokumentacji, projektu oraz bez zachowania zasad infrastruktury. Uznał, że 

w Mochowie postał już jeden „bubel” w postaci boiska. Wskazał, że boisko oddane do użytku  

w październiku, już po niespełna pięciu miesiącach się zapadło. Doszło także do pozrywania 

linek i piłkochwytów. Zgłoszona reklamacja rozpatrywana była przez osiem miesięcy. 

Obecnie sytuacja się powtórzyła.  

 Następnie Sołtys wskazał, że w dalszym ciągu nie została załatwiona zgłaszana 

sprawa kładki na rzece Osobłodze.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Ad 9.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLVI 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


