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XLVII/2018 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 maja 2018 roku 

 

 

Radny Marek Pelka: 

1. Zapytał, jaki jest stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy w Zakładzie Komunalnym 

Sp. z o.o. oraz jaki był stan zatrudnienia w momencie przekształcania w Spółkę. 

2. Jaka jest wartość dochodów Zakładu Komunalnego spoza Gminy, tzn. ile Spółka 

otrzymuje za wykonane prace z Gminy, a ile z pozostałych źródeł.  

3. Wniósł o publikowanie na BIP-ie wszystkich protokołów z posiedzeń Komisji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

 

Radna Gizela Grzesik: 

1. Zapytała o stan sprawy ścieżki rowerowej prowadzącej z Głogówka do Głogówca. 

Inwestycja ta była zaplanowana w budżecie, a dotychczas nic w tym temacie się nie 

dzieje.  

2. Zapytała, dlaczego odpady wielkogabarytowe  nie są już odbierane spod posesji 

mieszkańców. Wskazała, że nie każdy ma możliwość transportu dużych rzeczy.  

 

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Zapytała, kiedy planowane jest łatanie dróg gminnych. Jednocześnie wniosła 

o wykonanie rzetelnego przeglądu dróg gminnych, oraz solidnego łatania dziur.  

2. Zapytała, na kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu drogi gminnej „Siedlung” 

w Biedrzychowicach.  

 

Radny Piotr Bujak: 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Wawera oświadczył, że nie jest przeciwny malowaniu 

remizy strażackiej we Wróblinie. Podkreślił, że jest jak najbardziej za tą inwestycją. 
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Stwierdził, że po tylu latach w Radzie należałoby zrozumieć, że budżet głosuje się 

całościowo. Radny wskazał, że jest przeciwny spełniania marzeń Burmistrza.  

Następnie Radny przypomniał o złożonym przez siebie pisemnym wniosku dotyczącym 

odbioru odpadów wielkogabarytowych. W związku z czym, odczytał fragment odpowiedzi, 

na złożony wniosek: „Gmina raz w roku będzie organizować wywóz w/w odpadów sprzed 

posesji właścicieli nieruchomości”. 

1. Przechodząc do zapytań Radny Bujak poinformował, że w zaproszeniu do złożenia 

propozycji cenowej dotyczącej świadczenia usług zabezpieczenia ratowniczego gminnego 

kąpieliska w Głogówku zawarto informację, że będzie ono otwarte od dnia 16.06 do 02.09 

br., początkowo w godzinach od 10:00-20:00, a następnie w godzinach 10:00-19:00. 

Radny zwrócił uwagę, że mimo zakupu systemu solarnego, godziny i okres otwarcia 

basenu zostają utrzymane. Tymczasem miało to doprowadzić do wydłużenia sezonu na 

basenie. Wobec powyższego Radny złożył wniosek o wydłużenie godzin otwarcia 

kąpieliska, tak aby było otwarte od godziny 8:00 rano oraz wydłużenia okresu jego 

funkcjonowania, tak by początek sezonu przypadał na dzień 09 czerwca, a koniec sezonu 

na dzień 09 września.  

Kolejno Radny:  

2. W imieniu mieszkańców wniósł o wykonanie przeglądu oraz modernizację 

ul. Damrota w Głogówku. 

3. Na prośbę mieszkańców wniósł o ustawienie dodatkowego oznakowania przy wjeździe na 

Rynek od strony ul. Wodnej. Wskazał, że wiele osób zwróciło się z apelem odnośnie 

trudności w zorientowaniu się w zasadach pierwszeństwa przejazdu. 

4. Na prośbę mieszkańców wniósł o udostępnienie informacji, czy Gmina prowadzi 

statystykę nasadzeń nowych drzew na terenie miasta. Jeśli taka istnieje poprosił 

o udostępnienie informacji w tym zakresie. Ponadto Radny wniósł o udostępnienie danych 

dotyczących wycinki drzew w Głogówku. Zaznaczył, że wnioskuje o dane dotyczące 

terenów gminnych. Następnie w imieniu mieszkańców wniósł o zwiększenie ilości 

nasadzeń, szczególnie w zakresie drzew charakterystycznie występujących w naszym 

regionie. 

5. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, sieć komórkowa która planowała umiejscowić 

swoją wieżę w Twardawie, zainstalowała swój nadajnik na już istniejącej wieży innego 

operatora, uzyskując pozwolenie na 10 lat. Radny stwierdził, że z jednej strony jest to 
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kompromisowe załatwienie sprawy, jednakże z drugiej strony mamy obwieszczenie SKO 

z dnia 16.02.2018 r., w myśl którego decyzja odmowna dla ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na działce nr 649/282 obręb Twardawa z dnia 08.11.2017 r. została 

uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Wobec czego Radny poprosił 

o informację, jaki jest stan sprawy na dzisiaj według Urzędu Miejskiego w Głogówku.  

6. Wniósł o podjęcie działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, mających na celu 

wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na sprawne podniesienie standardów lokali 

mieszkaniowych. Uznał, że nie może być zgody na to, by nasi mieszkańcy nie zależnie od 

statusu materialnego, czy sytuacji życiowej zmuszani byli do życia w zdewastowanych 

mieszkaniach. Zauważył, że jednym ze skuteczniejszych mechanizmów byłoby umarzanie 

opłat, w zamian za przeprowadzanie remontów przez mieszkańców w oparciu o kosztorys 

uzgodniony z zarządcą. Rozwiązanie to powinno mieć charakter systemowy. Zapytał, czy 

Gmina Głogówek rozważa takie działanie, ewentualnie już wprowadza je w życie. 

7. W imieniu mieszkańców ul. Piastowskiej 37 wniósł o wystąpienie do zarządcy drogi 

w celu ustawienia lustra na wysokości wspomnianej posesji, które ułatwi mieszkańcom 

wyjazd i zapewni większe bezpieczeństwo.  

8. Wniósł do zarządcy drogi o sukcesywne wykaszanie terenu przy przystanku PKS 

w pobliżu Głogowca.  

Radny Andrzej Wawer poinformował, że teren został dzisiaj wykoszony. Wobec czego Radny 

Bujak uznał sprawę za niebyłą.  

9. Mając na uwadze zabytkowy charakter Parku Miejskiego wniósł o przeanalizowanie 

możliwości ustawienia na jego terenie toalety z dostępem do umywalki. Jak również 

o przeanalizowanie możliwości ulokowania na terenie Parku altany rekreacyjnej, która 

będzie służyć do odpoczynku, a także schronienia przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi.  

10.  Wniósł o zainstalowania na terenie Parku większej ilości pojemników na śmieci.  

11. Na wniosek mieszkańców Radny zgłosił, że na terenie Parku Miejskiego występują lub 

mogą występować szerszenie, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowi i życia osób 

korzystających. 

12. Radny wniósł o zajecie stanowiska przez Burmistrza Głogówka w kwestii każdego nie 

skanalizowanego Sołectwa na terenie Gminy z osobna, tj.: 
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 Czy w planach krótko bądź długofalowych Gminy, przewiduje się inwestycje 

na terenie poszczególnych obszarów w sieć kanalizacyjną, bądź inne konkretne 

rozwiązania które zapewnią nam rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej, 

 Poprosił o wskazanie orientacyjnych terminów tych inwestycji o ile takowe są 

w planach,  oraz o wypracowanie nowej strategii kanalizowania Gminy, która 

będzie dawała mieszkańcom obraz w zakresie tego, czego mogą się 

spodziewać, co jak stwierdził w obecnej sytuacji powszechnego chaosu oraz 

dezinformacji znacznie ułatwiłoby mieszkańcom planowanie inwestycji na 

swoich posesjach.  

13. Wniósł o podjęcie prac remontowych przy głównym wejściu do MGOK w Głogówku. 

14. Poprosił o informację dla mieszkańców Gminy na temat postulowanej w 2016 r. i 2017 r. 

gminnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej 

nr 416 łączącej Głogówek z Głogówcem. Co dotychczas zrobiono w tym temacie, 

dlaczego inwestycja nie doczekała się realizacji oraz kiedy planuje się wznowienie prac. 

15. Poprosił o konkretną informację, czy zdaniem Burmistrza Głogówka sposób 

przyjmowania osób niepełnosprawnych w Urzędzie jest właściwy. Ponadto Radny wniósł 

o przedstawienie informacji w zakresie wszystkich działań, które zostały podjęte w celu 

dostosowania wejścia do Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlaczego tych 

działań zaniechano. 

16. Wniósł o wykonanie prac naprawczych na należącej do Gminy Głogówek drogi łączącej 

Wierzch z Wilkowem. Poprosił o informację, czy w okresie poprzedzającym remont 

fragmentu należącego do Gminy Biała, Burmistrz Głogówka spotkał się z tamtejszym 

Burmistrzem i dokonał jakichkolwiek ustaleń w formie ustnej bądź pisemnej dotyczącej 

współpracy w tym projekcie.  

W międzyczasie Radny Andrzej Wawer oraz Radny Piotr Samson opuścili Sale posiedzeń. 

Na 15 Radnych obecnych 13.  

17. W imieniu mieszkańców Gminy Głogówek wniósł o przeanalizowanie możliwości 

zmodernizowania stadionu piłkarskiego na którym Klub rozgrywa swoje mecze. 

18. Poprosił o informacje, czy jest planowany remont dróg miejskich w Głogówku, jeśli tak to 

na kiedy.  

19. Wniósł o udzielenie odpowiedzi dlaczego Zakład Komunalny Sp. z o. o. nie posiada 

biuletynu informacji publicznej, co jest jego obowiązkiem.  
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20. Wniósł o aktualizacje BIP-u w zakresie protokołów z posiedzeń Komisji Rady, 

oświadczeń majątkowych Radnych oraz Zarządzeń Burmistrza. 

21. Poprosił o informacje na temat działań jakie Gmina Głogówek podejmuje celem 

pozyskania potencjalnego inwestora w kwestii zamku. Jednocześnie zwrócił się o wykaz 

aktywności począwszy od stycznia 2017 r., wraz z datami, miejscem prowadzenia oraz 

wskazaniem konkretnych partnerów w rozmowach. 

22. Wniósł o poinformowanie zarządcy koryta rzeki Osobłogi o konieczności jej udrożnienia, 

gdyż w miejscowości Kierpień, jest ono porośnięte na całej szerokości, różnego rodzaju 

roślinnością.  

23. Poprosił o udzielenie informacji, ile wynosi składka roczna Gminy Głogówek wpłacana 

do LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. 

24. Poprosił o udzielenie informacji w zakresie działań podjętych w kwestii pozyskania 

inwestora do budynku niedoszłego szpitala. Czy rozmowy z anonsowanym tajemniczym 

inwestorem, o których w mediach mówił Burmistrz Głogówka zostały już zakończone. 

Jaki jest powód wycofania się tego inwestora. Jakie działania podejmowała Gmina 

Głogówek względem inwestora do tego obiektu począwszy od stycznia 2017 r. wraz 

z datami oraz miejscem prowadzenia działań oraz wskazaniem partnerów w rozmowach.  

 


