
UCHWAŁA NR XLVIII/415/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku 

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Stanowisko Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 
planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku” następującej treści: „Rada Miejska w Głogówku 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku. Apelujemy 
o przeznaczenie przynajmniej 400 tys. zł otrzymanych z budżetu gminy Głogówek na podniesienie standardu 
ZOL-u. Wzywamy wszystkich radnych powiatu prudnickiego, a szczególnie tych wybranych głosami 
mieszkańców gminy Głogówek, o stanowcze przeciwstawienie się i podjęcie wszelkich działań przewidzianych 
prawem mających na celu niedopuszczenie do przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u 
w Głogówku.”Uzasadnienie stanowiska znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stanowisko przekazuje się: 

1) Zarządowi Powiatu Prudnickiego, 

2) Radnym Rady Powiatu Prudnickiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/415/2021 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

Uzasadnienie do stanowiska Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 
planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku 

8 listopada 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło pismo podpisane przez starostę 
prudnickiego Radosława Roszkowskiego oraz wicestarostę Janusza Sianę, w której oczekują oni pilnej 
deklaracji ze strony gminy Głogówek co do zakupu budynku zajmowanego przez ZOL przy ul. 
Konopnickiej w Głogówku. Alternatywą są przenosiny zakładu poza teren naszej gminy lub dofinansowanie 
przez gminę przystosowania budynku po domu dziecka na potrzeby ośrodka, żeby został on w Głogówku. 

Pomysł przeniesienia dobrze i od wielu lat funkcjonującego w naszym mieście ZOL-u poza Głogówek 
uważamy za nieodpowiedzialny. Przedstawiciele Zarządu Powiatu Prudnickiego całkowicie ignorują tu 
dobro pacjentów. Miejsca pracy, podatki, o których piszą powiatowi samorządowcy, też są istotne, ale gdzie 
w tym przesuwaniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na mapie powiatu jest troska o ludzi? 

Za niedopuszczalne uważamy też finansowe żądania powiatu, dotyczące zakupu kolejnej powiatowej 
nieruchomości lub inwestowania w kolejny powiatowy obiekt pod groźbą przeniesienia ośrodka. Nasza 
gmina już zakupiła obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku za kwotę prawie 
1,9 mln zł. Od 2018 roku rocznie z tego tytułu przekazujemy do budżetu powiatu określoną kwotę, ostatnio 
blisko 400 tys. zł. Dlaczego te pieniądze nie były reinwestowane na terenie naszej gminy w ZOL i nie 
poprawiano jego standardu, żeby uniknąć stawiania gminy pod ścianą? 

Sugerowanie, że powiat poświęca się dla gminy przy wspólnych inwestycjach, dzięki czemu gmina 
generuje rzekome oszczędności w budżecie, jest nietaktowne i świadczy wyłącznie o niezrozumieniu przez 
powiat pojęcia „współpraca”. Gmina Głogówek nie jest samotną wyspą na oceanie. Byliśmy, jesteśmy 
i będziemy częścią powiatu prudnickiego, takie jest nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe i jesteśmy 
z tego dumni. Autorytarne podejście obecnych władz powiatu może przekreślić długoletnią współpracę, 
nie tylko na polu finansowym. 

Gmina Głogówek realizuje zadanie powiatowe, prowadząc wspomniany Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy. Używając retoryki powiatu, odciążamy jego budżet. W naszej opinii na tym polega 
współpraca. Jest to dla nas oczywiste, bo w końcu przede wszystkim chodzi o dobro mieszkańców. 
Mieszkańców naszej gminy i jednocześnie powiatu prudnickiego, za których jesteśmy odpowiedzialni 
zarówno my, jak i samorząd powiatowy. 

Na dokumentację modernizacji drogi powiatowej Racławice Śląskie – Dzierżysławice gmina Głogówek 
już wydała 55 tys. zł z podatków naszych mieszkańców. Wniosek do PROW-u dotyczący remontu drogi 
w Kierpniu pozwoli też naprawić będące w fatalnym stanie powiatowe chodniki i powiatowe odwodnienia 
w tej miejscowości. Przypominamy również, że przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej w Rzepczu gmina 
wyasfaltowała całą drogę powiatową. Na takich działaniach właśnie polega współpraca. 

Liczymy na to, że Zarząd Powiatu Prudnickiego wypracuje takie rozwiązania dla ZOL-u, które sprawią, 
że zakład pozostanie w Głogówku. 
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