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PROJEKT PROTOKOŁU NR L/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 września 2018 roku 

 

 

Obrady L 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.  

Kolejno Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka Andrzejowi 

Kałamarzowi, który wniósł o wprowadzenie do Porządku Obrad niżej przedstawionych 

uchwał: 

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020, 

 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. 

Przewodniczący poinformował, że przedstawione projekty uchwał były omawiane 

podczas procedur komisyjnych. Zapytał, czy w tej kwestii są jakieś pytania. Zapytań nie 

zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały: 

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 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. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekty te zostaną umiejscowione kolejno 

w punkcie  „6” Porządku obrad pod literą „g” i „h”. Następnie Przewodniczący zapytał 



2 
 

o dalsze uwagi do Porządku obrad. W związku z ich brakiem pod głosowanie został poddany 

Porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2018 r. 

4. Informacja zarządców o stanie dróg gminnych i powiatowych. 

5. Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek. 

6. 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) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek, 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego 

w obrębie Winiary, 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego, 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego, 

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020, 

h) 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. 

7. Zapytania Radnych. 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

9. Wolne wnioski i informacje.  

10. Zakończenie L Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLIX Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku.  

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

 

 Następnie Przewodniczący oddał głos przybyłemu na Salę posiedzeń Dyrektorowi 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Króla Jana Kazimierza w Głogówku.  

 Dyrektor przedstawił, że Gimnazjum wchodzi w 20 rok swojej pracy, jest to 

jednocześnie ostatni rok działalności Szkoły. Na tą okoliczność powstała publikacja w postaci 

książki pt. „Było sobie Gimnazjum”, przedstawiająca obrazy z życia Gimnazjum na 

przestrzeni wielu lat. Dyrektor uznał, że zarówno Burmistrz jaki i Rada Miejska tworzyli 

warunki funkcjonowania Gimnazjum. Wobec czego Dyrekcja placówki w woli 

podziękowania, pragnie złożyć na ręce obecnych po egzemplarzu publikacji. Dyrektor dodał, 

że książka została wydana poza funduszami z budżetu Gminy. Kolejno wraz 

z Wicedyrektorem rozdali obecnym publikację.  

 Przewodniczący podziękował Dyrektorom, którzy następnie opuścili salę posiedzeń.   

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informację o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu.  

Ad 4.  

 Przewodniczący zaproponował, by informacja zarządców o stanie dróg gminnych  

i powiatowych, z uwagi na obecność Wicestarosty Prudnickiego Janusza Siano, który musi 

jeszcze zdążyć na Sesję Rady Powiatu, omówiona została w pierwszej kolejności.  

 Nie wniesiono przeciwwskazań.  

 Przewodniczący oddał głos Wicestaroście Prudnickiemu Januszowi Siano. 

 Wicestarosta przywitał zgromadzonych, a następnie wyjaśnił, że być może nie spełni 

wszystkich oczekiwań Radnych, ponieważ omawiany temat nie leży bezpośrednio w jego 

kompetencji, a jego obecność dzisiaj jest dość przypadkowa. Wskazał, że osoby 

merytorycznie odpowiedzialne nie mogły przybyć na Sesję ponieważ w tym samym czasie 

odbywa się kontrola jednej z dróg, realizowanej w ramach programu rządowego. Wobec 

czego prosił o wyrozumiałość. Jednocześnie zapewnił, że w ramach możliwości odpowie na 

wszelkie pytania. Następnie Wicestarosta przedstawił wykaz inwestycji i prac wykonanych na 

terenie Gminy Głogówek: 
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 Wycinka zakrzaczeń na drodze relacji Głogówek – Nowe Kotkowice oraz relacji 

Twardawa – Malkowice. 

 Remont cząstkowy nawierzchni drogi Kazimierz – Ciesznów, oraz Stare Kotkowice – 

Wróblin, były to remonty wykonane przez firmę zewnętrzną. 

 Remonty cząstkowe wykonane siłami własnymi Powiatu, dróg o relacji: Głogówek – 

Nowe Kotkowice, Dzierżysławice – Racławice Śląskie,  Zawada – Czartowice, oraz 

Zawada But. 

 Koszenie poboczy wraz z rowami i podkrzesanie drzew zostało przeprowadzone na 

ul. 3go Maja i ul. Wiejskiej. 

 Ponadto przystąpiono do realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1209 

o relacji Mochów – Racławice Śląskie, w miejscowości Dzierżysławice. Dotacja 

Gminy Głogówek na to zadanie wynosiła 566 tys. złotych, przy udziale 50% na 50%. 

 Przebudowa i rozbudowa chodników, zjazdów wraz z infrastrukturą techniczną 

w miejscowości Kazimierz. To zadanie w 100% zostało wykonane przez Powiat, 

którego koszt wynosił około 142 tys. złotych.  

 Realizacja zadania przebudowa, budowa chodników, zjazdów w miejscowości 

Szonów. Zadanie to będzie wykonywane jeszcze w tym roku. Ogółem kwota zadania 

to 42 tys. złotych, przy czym dotacja z gminy Głogówek wynosi 21 tys. złotych.  

 Realizacja zadania przebudowa, budowa chodników, zjazdów w miejscowości  

Mochów – zadanie to zostanie wykonane jeszcze w tym roku.  

Ponadto przewidziana jest również realizacja następnego etapu zadania budowy drogi 

powiatowej 1209 tj. droga o relacji Mochów – Racławice Śląskie, na odcinku Dzierżysławice 

– Racławice Śląskie. Koszt zadania to około 7 milionów złotych. Dokumentacja jest 

przygotowana przez Gminę Głogówek. Zadanie to zostanie zrealizowane przy współudziale 

obydwu samorządów w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych.  

Wicestarosta poinformował także, o przewidzianej do realizacji w następnym roku 

inwestycji polegającej na przebudowie chodnika, w związku z interpelacją jednego 

z miejscowych Radnych. Wicestarosta dodał, że ze strony Burmistrza Głogówka padła 

deklaracja o współfinansowaniu inwestycji w wysokości 50% zadania.  

Kończąc swoje wystąpienie Wicestarosta stwierdził, że współpraca pomiędzy 

samorządami Gminą Głogówek, a Powiatem Prudnickim układa się bardzo dobrze. Wskazał, 

że biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatu, nie ma możliwości zrealizowania 

wszystkich potrzeb mieszkańców. Zatem bez wsparcia samorządu Gminy, Powiat nie jest 
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w stanie podołać wszystkim wezwaniom. Jak do tej pory Powiat mógł zawsze liczyć na 

pomoc Gminy, za co Wicestarosta złożył słowa podziękowania.  

 Następnie głos zabrał Burmistrz Głogówka, który potwierdził słowa Wicestarosty 

dotyczące dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Za przykład podał przejęcie przez 

Gminę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Burmistrz wskazał, że wypracowany 

model współpracy jest bardzo dobry i należy go kontynuować. Stwierdził, że realizacja zadań 

przy współfinansowaniu 50% na 50% daje widoczne efekty i wymierne korzyści. Kończąc 

swoje wystąpienie Burmistrz także podziękował za dobrą współpracę.  

 

Kolejno głos zabrał Radny Mariusz Wdowikowski. Na wstępie podziękował za 

przeprowadzone inwestycje. Następnie Radny poprosił o wykonanie łatania cząstkowego 

nawierzchni drogi o relacji Szonów – Kazimierz.  

Wicestarosta poinformował, że najprawdopodobniej takie prace zostaną przeprowadzone 

w najbliższym czasie.   

 

Radny Piotr Bujak nawiązując do kwestii drogi o relacji Wróblin – Kazimierz, zapytał czy 

w dłuższej perspektywie przewidziane jest jakieś rozwiązanie systemowe problemu. Wskazał, 

że stosowane obecnie piaskowanie stwarza uciążliwości dla osób poruszających się tą drogą.  

Wicestarosta stwierdził, że posiada wiedzę, że nawierzchnia została wykonana 

z materiałów, które nie są przewidziane do tego typu dróg. Problem polega na tym, że firma 

wykonująca to zlecenie już nie istnieje. Stąd też podejmowane są działania zaradcze, a nie 

inne systemowe rozwiązania.  

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba poinformowała, że na drodze prowadzącej 

z  Mochowa do Dzierżysławic znajduje się urządzenie wyświetlające ograniczenie prędkości 

do 50 km/h. Natomiast przy wjeździe do Dzierżysławic znajduje się znak wskazujący na 

ograniczenie prędkości do 40 km/h.  

 

Radna Gizela Grzesik przypomniała sprawę wchodzącego w jezdnię przepustu 

w miejscowości Mochów.  

 

Sołtys Sołectwa Kazimierz Irena Lesiak złożyła słowa podziękowania za cząstkowy 

remont drogi o relacji Kazimierz – Ciesznów. Jednocześnie zgłosiła, że na moście nad rzeką 
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Stradunia w Kazimierzu znajdują się dwie dziury oraz jedna głęboka w drodze w kierunku 

Ciesznowa na wysokości ok. 15 metrów od skrzyżowania. 

 

Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski zapytał, kiedy zostanie wykonany chodnik 

w miejscowości Mochów w kierunku na Dzierżysławice. Następnie wskazał, że 

w Dzierżysławicach widnieje tablica informująca o przebudowie drogi na odcinku 994,5 m. 

Koszt tej inwestycji został oszacowany na kwotę 2. 266 000 zł. Sołtys stwierdził, że kwota ta 

przewyższa koszty budowy kanalizacji w Rzepczach.  

Wicestarosta odpowiedział, że ceny budowy dróg w roku bieżącym sięgają obłędnych 

sum. Za przykład podał, że w 2017 r. budowa kilometra drogi pomiędzy miejscowością 

Górka, a Pogórzem kosztowała Powiat 980 000 złotych. Tymczasem obecnie kilometr 

wykonania takiej drogi to kwota 1. 750 000 zł. W dodatku cały czas mamy do czynienia 

z postępującymi wzrostami cen. Ponadto o 30% podniosła się cena materiałów budowlanych, 

a masa zdrożała kilkakrotnie.   

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. Wobec czego Przewodniczący podziękował Panu 

Wicestaroście za dobrą współpracę i przybycie na obrady. Następnie Wicestarosta opuścił 

salę posiedzeń, a Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad.  

 

Ad 3.  

Nie zgłoszono uwag do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek 

za I półrocze 2018 r. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 5.  

Sprawozdanie z działań w zakresie ochrony środowiska w gminie Głogówek zostało 

przyjęte do wiadomości, bez uwag.  

 

Ad 6.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 -

2021. 

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:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Radny Marek Pelka zapytał, w jakim celu jest tworzona nowa, piąta Komisja Rady 

oraz dlaczego z paragrafu 19 określającego Porządek obrad, został wykreślony punkt 

„zapytania Radnych”. Zamiast tego został zmieniony punkt 4: „interpelacje i zapytania 

składane są na piśmie”. Radny uznał, że dąży się do tego, by na Sesjach w ogóle nie 

dochodziło do jakichkolwiek dyskusji, pytań. Mają być uchwały i nikt nie ma prawa 

o cokolwiek zapytać. Wobec czego Radny Pelka złożył wniosek o przywrócenie punktu 

„zapytania Radnych” do Porządku Obrad.  

Burmistrz odpowiedział, że nikt nie zabrania Radnym składania wniosków i zapytań 

podczas obrad Sesji. Jednakże forma pisemna wyklucza ewentualne niedomówienia. 

Natomiast powołanie piątej Komisji Rady wynika z ustawy.  

Radny Pelka stwierdził, że odpowiedz dotycząca piątej Komisji Rady go 

satysfakcjonuje, natomiast nie może zgodzić się z tym, żeby punkt „zapytania Radnych” 
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został wykreślony z Porządku obrad Sesji. W związku z powyższym ponowił wyżej 

przedstawiony wniosek.  

Burmistrz wskazał, że punkt „zapytania Radnych” nie zostały wykreślony z Porządku 

obrad, a Radni mają prawo zabierania głosu.  

Radny Pelka zapytał, dlaczego zatem punkt ten nie może być w Porządku obrad.  

Przewodniczący wskazał, że podczas każdego omawianego podczas Sesji punktu, 

pada pytanie o ewentualne uwagi Radnych. Tak więc nadal można zadawać pytania.  

Radny Marek Pelka uznał, że poprzez przyjęcie Statutu w niniejszej formie może 

dojść do Sytuacji w której to Przewodniczący będzie w stanie zabronić zabierania głosu przez 

Radnych. Radny ponowił wniosek o dopisanie do paragrafu 19, ustęp 1 –  punktu 6 

w brzmieniu „Zapytania Radnych”. 

W związku powyższy Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie, 

którego wynik przedstawiał się następująco: 5 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 Radny Andrzej Wawer stwierdził, że jeżeli kolejna Rada uzna, że ten zapis nie jest 

właściwy, będzie mogła go zmienić.  

Radny Marek Pelka uznał, że na podstawie powyższego głosowania należałoby 

stwierdzić, że zdaniem części Radnych punkt „zapytania Radnych” jest całkowicie 

niepotrzebny. Sytuację tą uznał za powrót do systemu totalitarnego.  

Przewodniczący wskazał, że w Porządku obrad nadal pozostaje punkt wolne wnioski, 

informacje. Ponadto wszelkie zapytania można składać na piśmie.  

Radny Pelka stwierdził, że jeżeli zada pytanie w punkcie „wolne wnioski, informacje” 

i tak nie otrzyma na nie odpowiedzi podczas Sesji, ponieważ zapytania będą musiały być 

składane są na piśmie.  

Radny Piotr Bujak przychylił się do wypowiedzi Radnego Wawera uznając, że nowa 

Rada już podczas swojego pierwszego posiedzenia będzie mogła podjąć stosowną poprawkę.  

Dodał, że przy obecnym modelu funkcjonowania Rady składanie zapytań na piśmie jest 

właściwsze, gdyż Burmistrz podczas punktu w którym zadawane są pytania jest po prostu 

nieobecny.  
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Dalszych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek. 

Wynik głosowania:  

11 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary. 

Burmistrz odpowiedział na zgłoszone przez Radnego Marka Pelkę podczas posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, pytanie dotyczące właściciela działki, którą obejmuje niniejszą zmiana.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

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/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego. 

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:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 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:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) 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. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania:  

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę. 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad. 

Odnosząc się do planowanego spotkania z przedstawicielem gazownictwa Przewodniczacy 

poinformował, że zaproszenie zostało przyjęte, jednakże zaproponowano, by do spotkanie 

doszło już po wyborach, z nową Radą.  
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Ad 7.  

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak: 

1. W imieniu mieszkańców wniósł o przegląd hydrantów na terenie Sołectwa 

Biedrzychowice. Wskazał, że z przekazanych przez mieszkańców informacji wynika, 

że część hydrantów jest skorodowana.  

2. Z informacji uzyskanych od rodziców dzieci sześcioletnich wynika, że ze względu na 

datę urodzenia różnicuje się ich w płatności czesnego za uczęszczanie dziecka do 

przedszkola. Wyjaśnił, że dzieci, które faktycznie ukończył szósty rok życia na chwilę 

obecną nie są objęte opłatą za czesne, natomiast dzieci które dopiero skończą 6 rok 

życia ponoszą opłaty. Tymczasem wytyczne MEN-u potwierdzają, że jeżeli 

dochodziłoby do takich sytuacji, to działania te mogłyby być nieuprawnione. 

W związku z powyższym poprosił o zweryfikowanie stanu rzeczy.  

3. Następnie zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku zapytał, 

czy obecna Sesja jest Sesja ostatnią. 

Przewodniczący odpowiedział, że planowana jest jeszcze jedna Sesji, która 

najprawdopodobniej odbędzie się już po wyborach.  

Dalszych pytań nie zgłoszono.  

 

Ad 8.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone 

w formie pisemnej.  

 

Ad 9. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Sołtys Sołectwa Mochów Jan Kokurowski poinformował, że Sołectwo Mochów 

otrzymało dwa wyróżnienia: w konkursie najpiękniejsza wieś oraz najlepszy projekt „Izba 
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tradycji”. Stwierdził, że wśród wielu słów uznania i gratulacji zabrakło aprobaty Gminy. 

Uznał, że nikt z Gminy nie docenił ich starań, a pani Zastępca Burmistrza nawet nie chciała 

podpisać wniosku, umożliwiającego start wsi w konkursie.   

 Następnie Sołtys poruszył sprawę dopłat do wymiany starych pieców na ekologiczne. 

Wskazał, że z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że wnioski są w Gminie 

odrzucane. Zapytał, dlaczego tak się dzieje.  

 Kolejno Sołtys stwierdził, że na obecnej Radzie „ciąży grzech zaniechania”. Wskazał, 

że w Głogówku tyka bomba ekologiczna, którą jest oczyszczalnia ścieków, ponieważ nie była 

ona jeszcze nigdy w swojej egzystencji remontowana. Uznał, że drugą bombą ekologiczną 

jest brak kanalizacji.  

Następnie Sołtys zapytał, dlaczego dopiero teraz na koniec swojej kadencji Rada 

uchwala program wspierający rodziny. Dociekał, co robiła Rada przez ostatnie 12 lat i dłużej, 

w przypadku niektórych Radnych. Uznał, że wiele ludzi wyjechało z Głogówka, ponieważ nie 

ma tu sprzyjających warunków dla młodych, min. w związku z brakiem mieszkań 

komunalnych. Sołtys stwierdził, że wszelkie inwestycje powinny być prowadzone nie „dla 

oka” ale zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców.  

Kolejno Sołtys stwierdził, że w Gminie istnieje nierówny podział środków między 

miejscowościami. Uznał, że środki finansowe spływają tylko do tych miejscowości, gdzie są 

Radni. Zapytał, dlaczego inne miejscowości nie dostają środków i czy dzieje się tak, 

ponieważ „nie mają siły przebicia, bo nie ma lizaków w tych miejscowościach (…)”. 

Następnie zwracając się do Przewodniczącego stwierdził, ludzie chcą „miasta 

czystego, zdrowego, dobrze skomunikowanego w którym każdy ma równe szanse, a drobne 

inwestycje są równie ważne jak te duże. Głogówek jest przeżarty przez korupcję, przez 

układy. Jest na krawędzi bankructwa (…)”. 

 

Na Sali powstała niekontrolowana wymiana słów, którą przerwał Przewodniczący 

Rady Miejskiej.  Przewodniczący pogratulował Sołectwu Mochów przyznanych wyróżnień. 

Następnie stwierdził, że powyższa wypowiedź Sołtysa był nie na miejscu.   
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Ad 10.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

L Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


