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PROTOKÓŁ NR XIV/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

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

Miejskiego w Głogówku.  

Obrady rozpoczęto 23 sierpnia 2019 r. o godz. 08:38, a zakończono o godz. 10:51 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:  

1. Barton Ewelina,  

2. Dembczak Bernard,  

3. Hojdem Jan,  

4. Kowaś Józef,  

5. Kunert Jerzy,  

6. Kus Marcin,  

7. Nosol Tomasz,  

8. Poremba Bogusława, 

9. Patron Fabian  

10. Samson Piotr,  

11. Sobek Joachim,  

12. Thiel Grzegorz,  

13. Wdowikowski Mariusz,  

14. Wrona Tadeusz,  

15. Zgorzelska Róża  

 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych.  

Odśpiewany został hymn państwowy.  

Następnie stwierdził quorum. Na 15 Radnych obecnych było 15. Listy obecności 

Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, następnie oddał głos 

Burmistrzowi Głogówka.  
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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 XIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 lipca 2019 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2019 r. 

4. Wolne wnioski i informacje.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 

– 2022, 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

d) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna, 

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 r. Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Głogówek, 

f) 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, 

g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 

Specjalnego w Głogówku, 

h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 

Króla Jana Kazimierza w Głogówku, 
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i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w centralnej części miasta Głogówek. 

6. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak złożył wniosek formalny o przeniesienie punktu 5. 

wolne wnioski jako punkt 4.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Głogówka o poszerzenie 

Porządku obrad o wyżej wymienione uchwały  

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

Radny Kus złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad dotyczący zdjęcia 

projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Radny uzasadnił to chęcią rozpatrzenia uchwały 

w innym terminie. Za termin ten podał listopad. Dodał, że chciałby dać szansę Organizacji i 

nowej osobie zajmującej się promocją w Gminie Głogówek, by uzupełnić dane i sprawdzić jak 

będzie wyglądała współpraca na przestrzeni kilku miesięcy, tym bardziej, że składka za rok 

2019 jest zapłacona. 

 

Burmistrz Głogówka złożył wniosek przeciwny, argumentując, że dwa miesiące były 

wystarczającym okresem dla Radny Miejskiej na podjęcie decyzji. Wyjaśnił, że samo podjęcie 

uchwały nie powoduje wyjścia z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, natomiast 

umożliwia to wyjście z końcem roku i nie przesądza o tym, że to wyjście się dokona, ponieważ 

Gmina Głogówek będzie korzystać z wszystkich dobrodziejstw współpracy i wykorzysta tą 

współprace do końca roku, za okres który jest zapłacony. Burmistrz dodaje, że będzie 

rekomendował wyjście z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z faktem, 

iż na podstawie bieżącej obserwacji jak się współpraca z tą organizacja układała nie jest ona 

dla Gminy Głogówek satysfakcjonująca, natomiast proporcjonalne koszty które ponosimy 

jesteśmy w stanie przeznaczyć na inne miejsce. Tłumaczy, że podczas obrad chce złożyć 

Wysokiej Radzie deklaracje, że środki które przeznaczane są na Opolską Regionalna 

Organizacja Turystyczna w przyszłym roku zostaną przeznaczone na powiększanie puli 

stypendiów naukowych dla młodzieży w skali 1:1. Jeżeli to się nie stanie to ta kwota nie 

poszerzy puli stypendiów, ponieważ jeżeli dokłada się w jednym miejscu to należy zabrać coś 

http://bip.glogowek.pl/download/attachment/7982/142-w-sprawie-wystapienia-gminy-glogowek-ze-stowarzyszenia-pod-nazwa-opolska-regionalna-organizacja-turystyczna.pdf
http://bip.glogowek.pl/download/attachment/7982/142-w-sprawie-wystapienia-gminy-glogowek-ze-stowarzyszenia-pod-nazwa-opolska-regionalna-organizacja-turystyczna.pdf
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z innego miejsca. Informuje, że część Radnych składała wnioski o poszerzenie puli stypendiów 

i chce wyjść temu naprzeciw, natomiast decyzję zostawia w rękach Radnych. Dodaje, że Gmina 

Głogówek w ramach środków na promocje sobie poradzi. Zapowiedział, że niebawem ruszą 

dość mocne kampanie promocyjne. Powróciwszy do tematu wystąpienia z organizacji 

Burmistrz przytoczył wydanie tygodnika opinii sieci, gdzie pojawił się obszerny artykuł na 

temat Głogówka, wiele obszerniejszy niż w publikacjach Opolskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. Tłumaczy,że znajdą środki na promocję, ponieważ Gmina Głogówek odstąpiła 

od umów: ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, którego koszt to 1000,00 zł miesięcznie, z 

Radiem DOXA- na audycje promocyjne, Nadmienia, że wolałby pieniądze te przeznaczyć na 

stypendia naukowe dla młodzieży. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomina, że 21 lipca 2019 r. na posiedzeniu XIII 

Sesji Rady Miejskiej przedmiotowa uchwała była omawiana i była ściągnięta z porządku obrad. 

Podkreśla, że Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów oraz Komisja Spraw 

Społecznych miała zająć się tematem i należy dzisiaj podjąć stosowną decyzję. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów informuje, że 

komisje zajęły się tematem i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy mógł podjąć dzisiaj 

decyzję.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Radnego Marcina 

Kusa dotyczący zdjęcia uchwały z porządku obrad. 

 

Wynik głosowania:  

6 za/ 7 przeciw/ 1 wstrzymało się/1 osoba nie głosowała 

 

Ad. 2 

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

Zastępcy Burmistrza Sebastiana Gerstenberga w okresie między sesjami.  Szczegóły prac 

znajdują się w zapisie nagrania pod adresem: 

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

 

http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
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Radny Nosol zapytał Burmistrza kto został mianowany na dyrektora szkoły 

w Racławicach Śląskich. 

Burmistrz odpowiedział, że pełniącym obowiązki dyrektorem została Pani Krystyna Ruzik. 

 

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej 

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

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

Ad. 4  

 

Burmistrz Głogówka poinformował, że na sali znajduje się Prezes Zakładu 

Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. Jarosław Świderski, któremu można zadawać pytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpływie pism. Pierwsze pismo 

wpłynęło od Radnego Joachima Sobka i dotyczyło przywrócenia funkcjonowania poradni 

rodzinnej. Przewodniczący oddał głos Radnemu. 

 

Radny Sobek podziękował Radnemu Powiatowemu Dragomirowi Rudy za 

zaangażowanie i przedstawienie sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Podziękował również Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Jolancie 

Barskiej za konsultacje, współpracę i udzielenie porad. Radny poinformował, że wniósł pismo, 

które przedstawia słuszność wcześniejszego wniosku w sprawie utrzymania funkcjonowania 

poradni rodzinnej. Poprosił, o zmianę zdania Burmistrza Głogówka i ustosunkowanie się do 

złożonego wniosku. Radny przedstawił statystyczną liczbę osób z Gminy Głogówek, które 

korzystały z Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i poinformował, że uważa, że należy 

kontynuować utrzymywanie Poradni Rodzinnej, która do czerwca 2019 funkcjonowała. Radny 

Joachim Sobek za konsultacjami z Panią Barską, przedstawił jakie zadania powinna 

wykonywać Gmina Głogówek oraz napomniał, że pozyskuje na to pieniądze z wpływów za 

udzielanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodaje, że Pani Barska pisze, że wiele 

gmin w województwie opolskim udziela takich porad.  

 

Burmistrz Głogówka odpowiedział, że Pani Jolanta Barska ma racje i rzeczy jakie 

przedstawiła są wykonywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku. 
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Radny Joachim Sobek tłumaczy, że jego celem jest, aby osoby potrzebujące wsparcia 

miały je na miejscu i jeżeli poradnia funkcjonowała przez jakiś okres, przynosiła wymierne 

efekty to należy zainwestować nieznaczną kwotę i można tą poradnie utrzymać, aby i nadal 

służyła pomocą mieszkańcom. 

 

Burmistrz Głogówka pyta o Radnego Joachima Sobka, ile wynosi „nieznaczna” dla 

niego kwota. 

 

Radny Sobek odpowiada, że według pisma, które napisał 21 czerwca 2019 r. kwota ta 

wynosi 250,00 zł/os. Tłumaczy, że w czasie funkcjonowania poradni dwie osoby, które były 

zatrudnione i razem podbierały 500,00 zł. Radny apeluje o wznowienie działania poradni 

rodzinnej. 

 

Burmistrz Głogówka wylicza, że rocznie to kwota 6000,00 zł netto i dziwi się, że temat 

nie został zakończony. Przedkłada, że nie ma potrzeby dublowania usług, które są świadczone 

w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapewnia, że Gmina Głogówek wywiązuje się z wszystkich 

obowiązków, o których pisze Pani Barska, przedstawionych przez Radnego Joachima Sobka. 

Tłumaczy, że pieniądze z funduszu ,,korkowego’ zawsze idą na działania profilaktyczne w tym 

na opiekę psychologiczną. Burmistrz pyta Radnego, dlaczego ma dublować ten sam punkt w 

Głogówku. 

 

Radny Sobek odpowiada, że to nie jest podwójne dublowanie, ale inny zakres usług 

obejmuje poradnię rodzinną, natomiast inny zakres usług obejmuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Przyznaje, że nie wie, czy są w Ośrodku osoby odpowiednio wykształcone, mające 

doświadczenie w kwestii udzielania porad małżeńskich, porad dzieciom pokrzywdzonym przez 

rodziców, ponieważ w czasie rozmów z pracownikami istniejącej do 30 czerwca 2019 r. 

poradni, takie usługi były świadczone. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przerywa dyskusję i przechodzi do następnego pisma 

złożonego przez Radnego Marcina Kusa, w którym zawarte są informacje gospodarcze, 

porządkowe.  
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Radny Marcin Kus dodaje, że w Głogówku znajduje się wiele dróg jednokierunkowych, 

a wiele osób korzysta z rowerów, dlatego warto byłoby wprowadzić oznakowanie, które 

umożliwiłoby rowerzystom poruszanie się po drogach jednokierunkowych. Nadmienia 

również, że reszta spraw zawartych w piśmie ma charakter porządkowy. 

 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że zostały zakończone koncepcje dotyczące zmiany 

w organizacji ruchu, w centrum miasta. Zaznacza, że nie było postulatu dotyczącego zmiany 

organizacji ruchu a kolejne opracowanie zmiany w organizacji ruchu to koszt 20 000,00 zł plus 

roboty przy ustawianiu znaków. Dodaje, że wymaga to również analizy jak to przełoży się na 

bezpieczeństwo w ruchu. 

 

Radny Kus deklaruje, że prześle materiały związane z regulacjami, które ułatwią pracę 

pracownikom urzędu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej powraca do ostatniego pisma Radnej Eweliny Barton 

z zapytaniami dotyczącymi przekazania pisma o wyborach ławników do Biura Rady, 

otrzymania pisma przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, odpowiedzi co oznacza fragment 

,,przekazana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty”, podpisania 

porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu w sprawie realizacji ogólnopolskiego programu czyste powietrze umożliwiającego 

pozyskanie dotacji na wymianę nie ekologicznych kotłów na ropę.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaproszenie na promocję książki 

,,Śląski tygiel kulinarny” oraz na jubileusz 10-lecia Muzeum Wiejskiego Farska Stodoła w 

Biedrzychowicach, który odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. (sobota) o godzinie 16.00. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Poremba skierowała pytanie do 

Prezesa ZKG dotyczące przepompowni na ul. Ogrodowej w Racławicach Śląskich, w której 

bezustannie dochodzi do zatorów, czy jest w planach jej naprawa. 

 

Prezes ZKG odpowiada, że w układzie kanalizacyjnym w Racławicach Śląskich są 

problemy, które wynikają z niewłaściwego użytkowania z urządzeń kanalizacyjnych, studnie 

są zapychane rzeczami, które tam się nie powinny znaleźć. Kieruje prośbę do mieszkańców, 
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aby w sposób właściwy korzystać z urządzeń. Tłumaczy, że reakcja na awarie mogłaby być 

szybsza, ale system monitoringu kanalizacji nie działa, ponieważ jest bardzo stary, a firma który 

ten system dostarczała nie istnieje. Zapewnił, że zostały podjęte prace nad nowym systemem i 

sukcesywnie są nim obejmowane kolejne przepompownie, aby wiadomo było całą dobę co się 

na nich dzieje i skrócił się czas reakcji na awarie. Dodał, że na dzień dzisiejszy interwencje są 

zgłaszane przez użytkowników sieci. 

 

Wiceprzewodnicząca Poremba poinformowała, że kąt nachylenia ostatniego kolanka 

przy remizie wynosi 90 stopni, a przy średnicy rury, która się tam znajduje nie ma możliwości 

przepompować nieczystości. Radna wspomina o propozycji, którą proponowali mieszkańcy, 

aby wyprostować kolanko przy remizie strażackiej i dołączyć się do ulicy Głubczyckiej. 

Wiceprzewodnicząca prosi o opinię Radnego Piotra Samsona pracownika wodociągów. 

 

Radny Piotr Samson odpowiada, że przepompownia jest bardzo stara, a na odcinku, 

o którym była mowa jest za dużo kolanek. Informuje, że jest przygotowana studnia rozprężna 

na ulicy Głubczyckiej do której należy się dołączyć. Nadmienia również, że są przepompownie, 

które mają prosty odcinek rury i też są zapychane. Precyzuje, że monitoring kanalizacji działa, 

ale z trzy godzinnym opóźnieniem. Dodaje, że ma nadzieję ze do końca roku zostanie 

wymieniony system monitoringu. 

 

Odpowiadając na wypowiedź Radnego Samsona Prezes ZKG tłumaczy, że serce 

monitoringu działa, ale wady pojawiają się na konkretnych odcinkach. 

Radny Kus dziękuje Burmistrzowi Głogówka za obecność na zebraniu sołeckim i 

sprawne rozwiązanie problemu parkingu przy boisku sportowym Fortuna. Pyta Prezesa ZKG 

na jakim etapie jest przetarg, który miał się wiązać z remontem oczyszczalni. 

 

Prezes ZKG odpowiada, że został zakończony etap zbierania dokumentacji i 

kosztorysów inwestorskich. Dodaje, że kosztorys inwestorski wyszedł ponad budżet 

zabezpieczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu środków o 50 procent. Na inwestycje jest zabezpieczona kwota 1 100 000,00 zł, a 

kosztorys sporządzony przez projektantów wyniósł 1 500 000,00 zł. Informuje, że obecnie są 

poszukiwane mniej kosztowne technologie, za nim dokona się wyboru wykonawcy, należy 

zmienić pewne rzeczy, aby nie przewyższyć budżetu. Prezes nadmienia, że należy 
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równocześnie zająć się częścią biologiczną, a także w niskim stopniu działającą częścią 

mechaniczną, ponieważ krata oczyszczająca mechanicznie nie działa i ręcznie robią to 

pracownicy. 

 

Radny Kus pyta również o awarię przy ulicy Jagiellońskiej, która trwała około miesiąca. 

Prezes ZKG odpowiada, że przy niskim zasobie ludzkim i wielkości liczby awarii jakie 

wystąpiły w czasie upałów nie było możliwe usunąć tej awarii natychmiast. Informuje, że 

chronologia występowania awarii nie jest rozstrzygająca, natomiast ważny jest stopień 

poniesionych strat, który na ulicy Jagiellońskiej był stosunkowo niewielki do pozostałych. 

Radny Sobek pyta na jakim etapie jest usuwanie ubytków w nawierzchniach dróg 

gminnych. 

Prezes ZGK tłumaczy, że on nie jest zarządca drogi i nie zleca napraw dróg. 

Burmistrz odpowiada, że ubytki zostaną usunięte. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pyta Prezesa ZKG czy prace dotyczące wymiany 

wodomierzy, bieżącej konserwacji i egzystencji spółki, na które spółka otrzymała 630 000,00 

zostały podjęte i na jakim są etapie. 

 

Prezes ZKG odpowiada, że spółka nie korzystała jeszcze z linii kredytowej natomiast 

obecnie są prowadzone konsultacje z firmą, która ma być dostawcą wodomierzy, a nie będzie 

ona jedynie jednorazowym dostawcą, a wymiana będzie trwała około jednego roku. Dodaje, że 

pieniądze są również potrzebne do zachowania płynności finansowej. Informuje, że 

wodomierze które zostały zamontowane na terenie Gminy Głogówek w przeważającej części 

nie były nigdy wymieniane. Jest to około 2/3 wszystkich urządzeń, które nie posiada cechy 

legalizacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wspomina o odcinku między ulicami Młyńską i 

Podgórną, które są bardzo zanieczyszczone. 

 

Głos zabiera również Wiceprzewodnicząca Róża Zgorzelska, która mówi o brązowym 

pojemniku na odpady zielone. 
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Radny Nosol pyta o słabe ciśnienie wody. 

 

Prezes ZKG odpowiada, że układ hydrauliczny sieci jest źle zbudowany i ciężko jest 

cokolwiek zrobić. Planowana jest sukcesywna modernizacja. Prezes opowiada o 

poszczególnych stacjach przekazu wody.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pyta Prezesa ZKG czy jest przygotowany do przejęcia 

majątku Aqua Silesia. 

 

Prezes ZKG odpowiada, że majątek ten został już przejęty łącznie z urządzeniami do 

monitoringu sieci co będzie dawało pogląd co się dzieje na sieciach.  

 

Burmistrz Głogówka wystąpił z wnioskiem o poszerzenie obrad o następujące uchwały: 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023, 

-w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie modernizacji placu zabaw, 

-w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie, 

-w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 lipca 

2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

-zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku  

 

Wynik głosowania:  

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.  

 

 

Ad. 5 Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwał:  

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 

 

Skarbnik Alina Janik wytłumaczyła poszczególne zmiany w budżecie dotyczące między 

innymi wprowadzenia nowej organizacji ruchu w mieście, remontu drogi w Szonowie, 

kosztów dotyczących utylizacji azbestu. 
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Burmistrz Głogówka dodał, że pieniądze będą również przeznaczone na remont dachu 

oraz ważne przeglądy i legalizację sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, 

Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Róża Zgorzelska, Fabian Patron, Jan 

Hojdem, Józef Kowaś, Joachim Sobek, Marcin Kus, Tomasz Nosol, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2019 – 

2022 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Bogusława Poremba, 

Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Joachim 

Sobek, Tomasz Nosol, Fabian Patron, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Jan Hojdem 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

 

Wyniki imienne:  

ZA (14): Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Marcin 

Kus, Róża Zgorzelska, Tomasz Nosol, Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Jerzy Kunert, Jan 

Hojdem, Fabian Patron, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (1): Ewelina Barton 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 
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d) w sprawie wystąpienia Gminy Głogówek ze Stowarzyszenia pod nazwą Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna,  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej pyta czy pomimo podjęcia uchwały można wyjść 

z organizacji z końcem roku 2019. 

 

Burmistrz Głogówka odpowiada, że formalności dotyczące wyjścia z organizacji 

zostaną przygotowane pod koniec roku. Składka do końca roku jest zapłacona i Opolska 

Regionalna Organizacja Turystyczna musi wywiązać się ze swoich obowiązków. Wspomina 

o ofercie wyjazdów, przy czym mówi, że nie będzie marnował pieniędzy gminnych, a Gmina 

będzie korzystać jedynie z bezpłatnych ofert.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (10): Grzegorz Thiel, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Fabian Patron, Bernard 

Dembczak, Piotr Samson, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, Jerzy Kunert 

PRZECIW (1): Róża Zgorzelska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Ewelina Barton, Marcin Kus, Joachim Sobek, Tomasz Nosol 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

  

Burmistrz Głogówka podziękował Wysokiej Radzie za decyzję i oficjalnie zobowiązał 

się do przeznaczenia kwoty opłacanej dotychczas składki na stypendia naukowe dla 

młodzieży. 

 

f) 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,  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna 
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Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Mariusz Wdowikowski, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Józef Kowaś, Jan 

Hojdem, Bernard Dembczak, Grzegorz Thiel, Róża Zgorzelska, Ewelina Barton, Tomasz 

Nosol, Jerzy Kunert, Joachim Sobek, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/356/2018 r. Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Głogówek,  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Piotr Samson, Mariusz Wdowikowski, Bogusława 

Poremba, Fabian Patron, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Róża Zgorzelska, Bernard Dembczak, 

Marcin Kus, Jan Hojdem, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 

Specjalnego w Głogówku,  
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Przewodniczący poprosił o opinię Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Joachim Sobek, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Bernard 

Dembczak, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Ewelina Barton, Józef 

Kowaś, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Fabian Patron, Marcin Kus, Bogusława Poremba 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

 

h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Króla 

Jana Kazimierza w Głogówku,  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Piotr Samson, Bogusława Poremba, Marcin Kus, Joachim Sobek, Bernard 

Dembczak, Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Jan Hojdem, 

Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 
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i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w centralnej części miasta Głogówek.  

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji: 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych: opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna: opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Joachim Sobek, Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Jerzy 

Kunert, Piotr Samson, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Ewelina Barton, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Jan Hojdem, Marcin Kus 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Głogówek na lata 2019-2023, 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, 

Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Tomasz Nosol, Marcin Kus, Józef Kowaś, Jerzy 

Kunert, Fabian Patron, Jan Hojdem, Ewelina Barton, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

k) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie modernizacji placu zabaw  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Thiel poinformował o 

wizycie komisji wraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych i Panią 

Sołtys Winiar na plac zabaw przy ul. Świętej Anny. Wytłumaczył, że zostało uzgodnione, 
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doposażenie placu zabaw o piaskownicę, natomiast prośba o progi zwalniające była 

niezasadna, ponieważ droga jest tylko dojazdem do osiedla. 

 

Burmistrz Głogówka dodaje, że Radny Thiel wstawił się za mieszkańców Winiar, aby 

zagospodarować środki na piaskownicę. Dodaje, że zobowiązał się do postawienia 

piaskownicy, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przyrządy do zabaw to w tej sprawie należy 

wziąć pod uwagę odległości pomiędzy nimi i dobrze zastanowić się w tej sprawie. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Fabian Patron, 

Marcin Kus, Bernard Dembczak, Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Ewelina 

Barton, Joachim Sobek, Józef Kowaś, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

l) w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Thiel poinformował, że 

20 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji w którym uczestniczyli mieszkańcy 

Twardawy. Przyznał, że komisja jednogłośnie poparła petycje mieszkańców i uznała za 

zasadną. 

 

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że nie wiadomo jaka odpowiedź przyjdzie z nadzoru 

wojewody, jednak przywołał do udzielania wsparcia wobec możliwości i kompetencji. 

Przypomniał o zebraniu jakie miało miejsce w Twardawie, w którym brał udział Radny Józef 

Kowaś, który jest jednocześnie sołtysem Twardawy. Na zebraniu został przedstawiony stan 

prawny i wszelkie możliwości działania. Burmistrz Głogówka dziękuje za zaangażowanie 

Radnego Kowasia, dzięki któremu doszło do wspominanego spotkania. 
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Wyniki imienne: 

ZA (15): Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Grzegorz Thiel, Bogusława Poremba, Bernard 

Dembczak, Ewelina Barton, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Fabian Patron, Joachim Sobek, 

Tomasz Nosol, Jan Hojdem, Tadeusz Wrona, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

m) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

22 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

 

Burmistrz Głogówka tłumaczy, że w uchwale zostaje uchylona dotacja, ponieważ 

Gmina Głogówek będzie korzystać z własnych środków. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Róża Zgorzelska, Mariusz 

Wdowikowski, Bogusława Poremba, Józef Kowaś, Ewelina Barton, Fabian Patron, Jerzy 

Kunert, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Marcin Kus, Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

n) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Głogówku  

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, 

Fabian Patron, Jan Hojdem, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Józef 

Kowaś, Tadeusz Wrona, Tomasz Nosol, Marcin Kus, Joachim Sobek 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Róża Zgorzelska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 
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Burmistrz Głogówka zaprasza na dożynki w Racławicach Śląskich oraz na mszę św., 

która odbędzie się 1 września 2019 r. o godzinie 11.30 w kościele pw. św. Bartłomieja 

Apostoła w Głogówku w intencji ofiar II wojny światowej. Burmistrz dodaje również, aby  

uwzględnić w budżecie ogrodzenie przy szkole w Twardawie oraz po wizytacji na boisku w 

Starych Kotkowicach i po rozmowie z Panią Prezes zakupione zostaną nowe meble do 

szatni. Burmistrz prosi również Radnego Patrona o wizytę w przedszkolu w Kierpniu, gdzie 

będzie zakupiony telewizor, o który Radny wraz z Panią Sołtys wnioskowali. 

 

Zastępca Burmistrza Sebastian Gerstenberg informuje, że 20-22 września gościmy 

w Głogówku gości z Rietberg w ramach wymiany Głogówek – Rietberg i poszukiwane są 

osoby, które przyjmą gości do swoich domów. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XIII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku  

 

Jerzy Kunert  

 

Protokolant  

Monika Domaradzka 

 

 

 

 


