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Projekt PROTOKOŁU NR XII/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 czerwca 2019 r. 

 

Obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku.  

Obrady rozpoczęto 21 czerwca 2019 r. o godz. 08:04, a zakończono o godz. 08:54 tego 

samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 

1. Ewelina Barton, 

2. Dembczak Bernard, 

3. Józef Kowaś, 

4. Jerzy Kunert, 

5. Marcin Kus, 

6. Tomasz Nosol, 

7. Fabian Patron. 

8. Bogusława Poremba, 

9. Joachim Sobek, 

10. Grzegorz Thiel, 

11. Mariusz Wdowikowski, 

12. Tadeusz Wrona, 

Nieobecni:  

1. Jan Hojdem,  

2. Piotr Samson. 

3. Róża Zgorzelska, 

 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogówku Jerzy Kunert. 

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych obecnych było 12. Listy obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.  

Odśpiewany został hymn państwowy.  

Przewodniczący odczytał proponowany Porządek obrad, następnie oddał głos Burmistrzowi 

Głogówka. 
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Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek formalny o poszerzenie Porządku obrad o 

niżej przedstawiony projekt uchwały, który został radnym przedstawiony podczas prac Komisji: 

- w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do powyższego. Uwag nie zgłoszono. Wobec czego 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Głogówka o poszerzenie Porządku 

obrad o wyżej wymienione uchwały 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Kolejno Przewodniczący poddał pod głosowanie znowelizowany 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 X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 maja 2019 r.  

f) przyjęcie Protokołu z XI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 14 czerwca 2019 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, kosztów 

utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”, 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta 

Głogówek, 

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.  
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d)  w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach 

5. Wolne wnioski i informacje.  

6. Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z X Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

W dalszej kolejności Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XI Sesji 

Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. Uwag również nie zgłoszono. Protokół został 

poddany pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak przedstawił informację o swojej pracy oraz o pracy 

Zastępcy Burmistrza Sebastiana Gerstenberga w okresie między sesjami. Zastępca Burmistrza 

również wspomniał o paru wydarzeniach, w których brał udział. Szczegóły prac znajdują się 

w zapisie nagrania pod adresem:  

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html 

 

Ad 3. 

Przewodniczący poprosił Komisje Rady Miejskiej w Głogówku by zaopiniowały otrzymane 

informacje nt. działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, kosztów 

utrzymania oraz stanu technicznego obiektów zarządzanych przez dyrektorów. 

Radny Grzegorz Thiel zauważył, że nie wszystkie placówki złożyły wymagane informacje. 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
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Przewodniczący poprosił o sporządzenie wykazu placówek, które nie wywiązały się 

z obowiązku. 

Burmistrz poinformował, że wobec placówek, które nie przedłożyły informacji nie zostaną 

wyciągnięte konsekwencje. 

Komisje, które opiniowały w/w informacje nie zgłosiły do nich uwag.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie otrzymane informacje. 

 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Ad. 4 Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał: 

a) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Głogówek”,  

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Bernard 

Dembczak, Fabian Patron, Tomasz Nosol, Tadeusz Wrona, Ewelina Barton, Joachim Sobek, 

Józef Kowaś, Bogusława Poremba 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jan Hojdem 

b) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna 
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Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Ewelina 

Barton, Józef Kowaś, Marcin Kus 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jan Hojdem 

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.  

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA(12):Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Marcin 

Kus, Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Fabian Patron, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Jerzy 

Kunert, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jan Hojdem 
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d) w sprawie poparcia Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach (08:29) 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Joachim Sobek, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Ewelina Barton, 

Bernard Dembczak, Marcin Kus, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Tomasz 

Nosol, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jan Hojdem 

Ad. 5 

Przewodniczący odczytał petycję mieszkańców ul. Świętej Anny złożoną w związku 

z modernizacją placu zabaw tzn. dokupieniem wyposażenia, zamontowaniem progu 

spowalniającego ruch oraz uzupełnieniem asfaltu w celu zniwelowania wysokich 

krawężników.  

Głos w sprawie zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz 

Thiel. Radny oświadczył, że zwołane zostało spotkanie, na którym członkowie komisji omówili 

problematyczność otrzymanej petycji, a także podjęli decyzje o przeprowadzeniu oględzin 

w terenie. Na spotkanie zaprosili pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego oraz Panią 

Sołtys Winiar.  Spotkanie odbędzie się 05 lipca 2019 r. o godzinie 8.00. Po przeprowadzeniu 

oględzin Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyda opinię. 

Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

dotyczący corocznych przeglądów hydrantów w terminie do 1 czerwca każdego roku oraz 

obecności sołtysa, strażaka lub osoby wskazanej przez sołtysa w czasie przeprowadzania 

kontroli. 
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Radny Wdowikowski przychylił się do pomysłu, by przy kontroli obecna była 

wyznaczona osoba. Podziękował Radnemu Powiatu Dragomirowi Rudy, za szybkie załatwienie 

wniosku dotyczącego uzupełnienia ubytków asfaltu w nawierzchni na trasie Szonów- 

Kazimierz oraz zapytał czy wszystkie ubytki na tej trasie zostaną uzupełnione. 

Przewodniczący Rady odczytał następny wniosek, którego autorem jest Radny Joachim 

Sobek. Wniosek dotyczy utrzymania prowadzenia Poradni Rodzinnej w budynku przy ul. Alei 

Lipowej 6 w Głogówku w wymiarze 8 godzin miesięcznie dla każdej z dwóch pracujących 

osób. Radni nie zgłosili uwag do wniosku.  

Radna Bogusława Poremba podziękowała Panu Dragomirowi Rudy za szybką 

interwencję dotyczącą przycięcia drzew na drodze pomiędzy Dzierżysławicami, a Racławicami 

Śląskimi. Radna zwróciła się do Radnych Powiatowych Pana Dragomira Rudy i Dariusza 

Kolbka z prośbą o odpowiedź w sprawie remontu drogi między Dzierżysławicami, a 

Racławicami Śląskimi. Wspomniała również, że w dwa lata temu na tej trasie w odcinku od 

wiaduktu od strony Dzierżysławic do Racławic Śl. były pogłębiane rowy, w następstwie czego 

w tym roku również należałoby podjąć takie czynności, ponieważ ich stan znacznie się 

pogorszył. 

Radny Marcin Kus złożył podziękowania Radnemu Dragomirowi Rudy za interwencję 

dotyczącą zapadniętej ścieżki rowerowej przy ul. 3-go Maja. Radny wspomniał również 

o zbiórce odpadów po nawozach sztucznych oraz foli po sianokiszonce, w związku której 

podziękował wszystkim Sołtysom za wolę przeprowadzania tej akcji. Poinformował, że 

wpłynęło już 34 wnioski o odbiór tych odpadów. 

Radny Tomasz Nosol poinformował o wizycie na oczyszczalni ścieków w Głogówku. 

Zaznaczył, że w tym miejscu zalecany jest remont.  

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Nosola, Przewodniczący pochwalił sposób 

oględzin w terenie stwierdzając, że taka możliwość ukazuje realny obraz tego co dzieje się 

w obiekcie, a także zasadność wydawanych na ten obiekt pieniędzy. Podkreśla, że podczas 

wizyty przedstawione zostały urządzenia, które od trzech lat są zepsute, a pracownicy wykonują 

pracę ręcznie. 

Radny Nosol podziękował kierownikowi Adrianowi Galas za informacje związane 

z problemami i bieżącą sytuacją obiektu.  
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Pani Sołtys Dzierżysławic Michalina Szyroki przytoczyła problem braku chodnika 

w części wioski co stanowi zagrożenie szczególnie dla dzieci. 

Ponownie głos zabrał Radny Tomasz Nosol w sprawie wniosku, który złożył w związku 

z rozrośniętymi krzewami, które w znacznym stopniu ograniczają widoczność przy odcinku 

Mochów- Biała. Radny oznajmił, że nie dostał żadnej odpowiedzi i poprosił Radnych 

Powiatowych o zainterweniowanie. 

Przewodniczący Jerzy Kunert złożył też podziękowania Radnym, którzy złożyli 

wniosek dotyczący studzienek przy ul. Powstańców, oraz poinformował o pomyślnej 

współpracy z Zakładem Komunalnym Głogówek sp. z o.o. i zarządcą drogi.  

Radny Bernard Dembczak zapytał Radnych Powiatowych o możliwość 

przeprowadzenia generalnego remontu odcinka drogi Stare Kotkowice- Wróblin. 

Przewodniczący zapytał Radnych Powiatowych o termin otwarcia oddziału 

ginekologicznego i położnictwa w Szpitalu Powiatowym. 

Radny Powiatowy Dragomir Rudy podziękował radnym za interwencję w sprawie 

studzienek kanalizacyjnych. W odpowiedzi na pytanie Radnego Wdowikowskiego 

odpowiedział, że priorytetem było uzupełnienie największych ubytków na drodze i zapewnił, 

że reszta prac na tym odcinku będzie przeprowadzona w tym roku. Poruszył również problem 

drogi na odcinku Dzierżysławice- Racławice Śląskie, który został przedstawiony przez Panią 

Radną Bogusławę Poremba, a także problem braku chodnika, o którym powiedziała Pani Sołtys 

Michalina Szyroki. Radny zapewnił, że jest to również jego priorytet z uwagi na 

bezpieczeństwo, oświadczył, że w tej sprawie zostały złożone wnioski do Opola i ma nadzieję, 

że jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont. Pan Rudy oznajmił o pracach 

uzupełnienia ubytków w asfalcie, które zostały wykonane na odcinku drogi Głogówek 

Rozkochów. Radny zobowiązał się do zgłoszenia sprawy przycięcia gałęzi krzewów, o których 

mówił Radny Nosol. Odpowiada również na pytanie dotyczące Szpitala Powiatowego. 

Informuje, że są obietnice ze strony ministerstwa o większym dofinansowaniu, ale na chwile 

obecną nie ma pieniędzy na utrzymywanie oddziałów. Radny oznajmił, że na resztę pytań 

odpowie na kolejnej sesji. 

Przewodniczący zadał pytanie dotyczące koszenia poboczy w mieście Głogówek, czy 

powiat robi to w uzgodnieniu z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. czy robi to w granicach 

swoich możliwości? 
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Radny Powiatowy Dragomir Rudy odpowiada, że powiat ma własną ekipę, która jest 

odpowiedzialna za koszenie poboczy. W skład tej ekipy wchodzą głównie pracownicy 

interwencyjni. Wymagają oni nadzoru, a prace wykonywane przez nich bez kontroli trwają 

dłużej. Dodał również, że na wszystkie pytania odpowie pisemnie. 

Zastępca Burmistrza zaprosił wszystkich na I galę pn. ,,Głogóweckie grono sukcesu”, 

która odbędzie się dnia 21 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku 

Kultury w Głogówku, oraz na Dni Głogówka, które rozpoczynają się biegami dnia 22 czerwca 

2019 r. o godzinie 9.00. 

Ad 6.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

XII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Protokolant 

Monika Domaradzka 


