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PROTOKÓŁ NR XLVII/2021  

z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2021 r. 

 

Obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali Narad Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto 29.10.2021 o godz. 08:31, a zakończono o godz. 10:18 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Mariusz Wdowikowski 

7. Grzegorz Thiel 

8. Joachim Sobek 

9. Piotr Samson 

10. Bogusława Poremba 

11. Fabian Patron 

12. Jerzy Kunert 

13. Jan Hojdem 

14. Bernard Dembczak 

15. Ewelina Barton 

 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

3. Skarbnik Gminy – Alina Janik 

4. Wicestarosta Prudnicki – Janusz Siano 

5. Pracownik Starostwa Prudnickiego – Rafał Włoch 

 

 Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Następnie Przewodniczący przystąpił do stwierdzenia Quorum. Na 15 Radnych obecnych 

było 15. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak i poinformował o przesłanej radnym  

w przeddzień sesji autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Głogówek. 
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Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który poinformował, że  

„w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dotyczącego skargi na Burmistrza 

Głogówka o materiał przekazany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – to 

jest skarg na tożsame zarządzenia Burmistrza, składam wniosek o uzupełnienie materiału  

o kopie skarg i odpowiedzi Burmistrza Głogówka. W związku z przedmiotowym wnioskiem, 

wnoszę o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie uchwały w sprawie skargi na działalność 

burmistrza i jej ponowne procedowanie na następnej sesji.”  

Głos zabrała radna Róża Zgorzelska, która zapytała czy uchwała, będzie całkowicie zdjęta   czy 

tylko zawieszona na jakiś czas.  

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

wnioskował o zdjęcie projektu uchwały z dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej i procedowanie jej 

na najbliższej sesji. Dodał, że wniosek w wersji papierowej został złożony do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący zapytał o pytania i uwagi w przedmiotowym temacie. Pytań nie zgłoszono,  

w związku z czym Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę techniczną. 

Po wznowieniu obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek 

560/102, 562/103 położonych w obrębie Biedrzychowice (08:41) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Ewelina Barton, Józef Kowaś, 

Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak, Jan Hojdem, 

Bogusława Poremba, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Joachim Sobek 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Ad.1 d) Uchwalenie porządku obrad (08:42) 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.  

1. Sprawy regulaminowe:  

a) otwarcie sesji,  

b) odtworzenie hymnu państwowego,  

c) stwierdzenie Quorum,   

d) uchwalenie porządku obrad,   

e) przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 października 2021 r. 
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2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Informacja zarządców o stanie dróg powiatowych. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na  

lata 2021-2035,  

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,  

d) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 

2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu 

„Senior+” w Głogówku; 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną; 

5. Wolne wnioski i informacje.   

6. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi lub pytania do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie 

zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Józef Kowaś, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Bernard 

Dembczak, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Jerzy Kunert, Marcin Kus, Tadeusz 

Wrona, Fabian Patron, Joachim Sobek, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Ad. 1e) przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 1 października 2021 r. 

(08:44) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 1 października 2021 r. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym 

przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Bernard Dembczak, Tadeusz Wrona, Mariusz Wdowikowski, Piotr Samson, 

Grzegorz Thiel, Jan Hojdem, Jerzy Kunert, Tomasz Nosol, Józef Kowaś, Bogusława 

Poremba, Ewelina Barton, Róża Zgorzelska, Marcin Kus, Fabian Patron, Joachim Sobek 
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PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Ad. 2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. (08:45) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono. 

Głos zabrał Burmistrz Głogówka informując, w ramach Programu Polski Ład 

uwzględniono 2 wnioski Gminy Głogówek tj. wniosek dotyczący budowy nowej siedziby 

przedszkola publicznego nr 4 w Głogówku oraz wniosek dotyczący modernizacji stadionu 

miejskiego FORTUNA w Głogówku. Kwota pozyskanych środków to 11 600 000,00 zł. 

Dodał, że która ta stanowi 85 % wartości inwestycji. 

 

Ad.3. Informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2020/2021. (08:47) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym 

przystąpiono do głosowania.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian Patron, 

Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Ad. 4. Informacja zarządców o stanie dróg powiatowych. (08:48) 

Głos zabrał Wicestarosta Powiatu Prudnickiego Janusz Siano przeprosił za nieobecność na 

poprzedniej sesji.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wicestarosta złożył materiały nt. stanu dróg, które 

zostaną zeskanowane i przekazane radnym na skrzynki mailowe. 

Głos zabrał pracownik merytoryczny Starostwa Prudnickiego Rafał Włoch, który przedstawił 

najistotniejsze informacje dotyczące stanów dróg powiatowych w Gminie Głogówek. 

(informacja stanowi do protokołu). 
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Wicestarosta Janusz Siano poinformował, że droga Dzierżysławice w kierunku Racławice 

Śląskie znalazła się w finansowaniu w ramach Programu Polski Ład oraz w miejscowości 

Kierpień poprawione zostanie odwodnienie drogi i stworzone będą chodniki. Dodał, że 

oczekuje na ogłoszenie drugiego pilotażowego programu w ramach programu Polski Ład, gdzie 

w konsultacji w Burmistrzem Głogówka będą wprowadzane kolejne inwestycje.  

Dodał także, że powiat stawia na kapitalne remonty dróg, natomiast środki, które powinny być 

przeznaczone na łatanie ubytków w drogach, gdzie planowany jest remont kapitalny, starają się 

ograniczyć. 

Radny Mariusz Wdowikowski: 

-  wspomniał, że przed rokiem Naczelnik Starostwa Powiatowego zapewniał na sesji 

zainterweniowanie w sprawie zgłaszanej dziury przy zakończenia chodnika powiatowego  

w Szonowie, 

- zapytał o konkretne plany w stosunku do drogi Szonów- Kazimierz i Kazimierz – Głogowiec. 

Wicestarosta Janusz Siano poinformował, że będzie się starał wprowadzić tą inwestycje  

w drugim pilotażowym programie Polski Ład, dodał, że w przypadku dziury przy chodniku 

powiatowym zleci prace odpowiednim osobom. 

Radny Marcin Kus: 

-  zwrócił uwagę, że wiosną wystosował do Starostwa Powiatowego w Prudniku pismo dotyczę 

dróg powiatowym w Gminie Głogówek, w piśmie zwrotnym otrzymał odpowiedź, iż powiat 

czeka na wyłonienie wykonawcy. Dodał, że liczy na wykonanie prac jeszcze w tym roku, dodał, 

że m.in. to on zgłaszał niedrożność rowu w kierunku Nowych Kotkowic oraz ul. 3-go Maja  

w Głogówku,  

- wskazał potrzebę odnowienia pasów na przejściach dla pieszych na ul. 3-go Maja, w związku 

z ich słabą widocznością  

- wskazał potrzebę przycięcia konarów drzew przy przejściach dla pieszych na ul. 3-go Maja  

w Głogówku, 

- odmulenie studzienek także na ul. 3-go Maja, 

- wskazał potrzebę remontu pobocza drogi Głogówek – Stradunia i przycięcia/ usunięcia 

zakrzaczeń przy drodze. 

Wicestarosta Prudnicki poinformował, że w przypadku odkrzaczania prace będą wykonywane 

zimą, natomiast pozostałe zgłaszane sprawy będą przeanalizowane.  

Radna Bogusława Poremba: 

- zwróciła się o przycięcie gałęzi drzew zwisających nad drogą Mochów – Dzierżysławice, 

- zapytała czy w planie remontu drogi Dzierżysławice - Racławice Śląskie jest dokończenie 

części Dzierżysławic oraz czy będzie uwzględnione odwodnienie, 

- zwróciła uwagę na pozostawione gałęzie po przycince drzew przy wiadukcie kolejowym  

w Racławicach Śląskich.  

- zasugerowała połączenie wspólnego odśnieżania przez Gminę Głogówek i Starostwo 

Powiatowe, 

- poprosiła o poprawę wizerunku placu przy ZOL-u w Głogówku. 

Wicestarosta odpowiedział, że przebudowa drogi Dzierżysławice - Racławice Śląskie będzie 

zawierać wszystkie elementy pasa drogowego, część gałęzi po przycince drzew została już 

zabrana, natomiast pozostała cześć powinna być uprzątnięta do końca roku. W kwestii ZOL-u 
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zasygnalizował, że budynek wymaga kapitalnego remontu i bez zaangażowaniu Gminy 

Głogówek będzie to niemożliwe i oczekuje współpracy i wsparcia w tym zakresie. 

Radny Tomasz Nosol przypomniał po raz kolejny o przycięcie krzaków na drodze Mochów- 

Biała  

Wicestarosta odpowiedział, że prócz przycięcia gałęzi, planowany jest też utwardzenie 

pobocza.  

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert zapytał czy podpisane zostały już umowy na odśnieżanie 

dróg w sezonie zimowym bądź czy są ogłoszone przetargi. 

Pracownik merytoryczny Starostwa Rafał Włoch odpowiedział, że akcja zima zabezpieczona 

jest do końca bieżącego roku z poprzedniego postępowania przetargowego.  Natomiast obecnie 

trwa procedura przetargowa na przyszły rok.  

Burmistrz Piotr Bujak wyjaśnił, że Gmina Głogówek w ramach umów ma już zabezpieczone 

odśnieżanie miasta, obecnie finalizowane jest zawieranie umów z przedsiębiorcami na 

odśnieżanie terenów wiejskich. Poruszył także kwestię przyszłego rozpoczęcia naboru na 

Fundusz Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Polski Ład, gdzie kluczowym będzie 

to, aby do programu wpisywać te drogi, które nie mają szans na finansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odniósł się także do remontów dróg wojewódzkich  

i programu Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg i złożonego wniosku o budowę obwodnicy 

Głogówka. W przypadku, gdyby w przyszłości obwodnica została stworzona droga 

wojewódzka prowadząca przez Głogówek stanie się drogą powiatową co stanowi duże 

wyzwanie. Już dzisiaj należy przyglądać się takim problemom. W przypadku Kierpnia Gmina 

Głogówek zobowiązała się pokrycia kosztów dokumentacji projektowej przebudowy drogi  

i chodników. 

Odnosząc się do Radnego Fabiana Patrona poinformował, że w przypadku powstania 

obwodnicy Głogówka dokumentacją objęty będzie także łącznik, odcinek aż do Rzepcza.  

W przypadku Racławic Śląskich trwają rozmowy wpisania budowy chodnika przy  

ul. Prudnickiej do budżetu na przyszły rok. Uzupełniając dodał ze w przyszłym roku samorząd 

województwa opolskiego poprosi gminę o wsparcie finansowe zadania „Przygotowanie 

dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w Szonowie”. Poinformował także że 

województwo opolskie konsultuje z gminą program rozwoju sieci pieszo-rowerowej  

i o możliwości  przesłania do 10 listopada propozycji stworzenia ścieżek.  

Przewodniczący Rady Jerzy Kunert odnosząc się do dróg wojewódzkich zapytał o remont drogi 

Głogówek - Krapkowice. 

Burmistrz Głogówka Piotr Bujak odpowiedział, że z informacji jakie posiada, rusza przetarg na 

przebudowę odcinka Kórnica – Ściborowice. 

Radny Fabian Patron zapytał o plany lub szanse ułożenia 100 metrów chodnika przy drodze 

powiatowej w miejscowości Rzepcze (zjeżdżając z drogi wojewódzkiej). 

Wicestarosta Janusz Siano odpowiedział, że takie inwestycje są realizowane we współpracy  

z gminą i gdyby Burmistrz Głogówka się zadeklarował, to byłyby szanse na wykonanie tego. 

Ponadto radny Fabian Patron zapytał czy remont drogi dojazdowej z Leśnik do Mochowa jest 

brany pod uwagę.  
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Wicestarosta odpowiedział, że droga ta jest uwzględniona w naborze do Polskiego Ładu. 

 

Radny Fabian Patron odnosząc się do odpowiedzi wicestarosty poprosił o wyfrezowanie 

zakrętu w przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach programu Polski Ład, o którym 

wicestarosta wspomniał. Ponadto odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi wicestarosty 

zapytał o chodniki w miejscowości Kierpień – czy będą remontowane istniejące bądź zostaną 

ułożone nowe po drugiej stronie rzeki.  

Wicestarosta odpowiedział, że istniejący chodnik zostanie przebudowany całkowicie, dodał 

także, że zgadza się w wypowiedział Burmistrza Piotra Bujaka, że w ramach Polskiego Ładu 

warto składać drogi, które nie mają szans na finansowanie w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg.  

Radny Joachim Sobek zapytał czy Gmina Głogówek przewiduje zaangażować w budynek 

ZOL-u środki finansowe, zapytał także o kwestię dot. nieoficjalnej informacji zamiany 

budynku ZOL-u na budynek Domu Dziecka w Głogówku. Burmistrz oraz Wicestarosta odnieśli 

się do zapytania.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Jerzy 

Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian Patron, Joachim 

Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Józef Kowaś 

 

Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 

Po wznowionych obradach przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 (09:56) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (15): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

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

2021-2035, (09:59) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa 

Opolskiego, (09:59) 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę 

wewnętrzną; 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 
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Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

d) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w Dziennym Domu „Senior+” w Głogówku (10:01) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15): Grzegorz Thiel, Bernard Dembczak, Mariusz Wdowikowski, Józef Kowaś, Tadeusz 

Wrona, Jerzy Kunert, Jan Hojdem, Marcin Kus, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Fabian 

Patron, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Bogusława Poremba, Ewelina Barton 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Projekt uchwały przyjęty jednogłośnie.  

 

a) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod 

drogę wewnętrzną (10:03) 

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji. Poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 
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• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

• Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Jan Hojdem, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Grzegorz 

Thiel, Joachim Sobek, Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Róża 

Zgorzelska, Piotr Samson, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Ewelina Barton, Fabian Patron, 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0):  

 

Projekt uchwały przyjęty. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

Radna Bogusława Poremba złożyła wniosek o zwiększenie świadczeń opiekuńczych na 

terenach wiejskich. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert poinformował o skierowanym do 

przewodniczących komisji piśmie w sprawie zaopiniowania wniosku Związku Doradztwa 

Rolniczego w Białej o wyrażenie zgody na odstąpienie od zbycia w formie przetargowej 

nieruchomości.  

Ponadto poinformował o piśmie Urzędu Skarbowego i wskazanych nieprawidłowościach  

w złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.  

Przewodniczący poinformował także o złożonych interpelacjach radnego Marcina Kusa oraz 

radnego Tadeusza Wrony oraz udzielonych odpowiedzi a także odczytał notatkę służbową ze 

spotkania, które odbyło się 28.10.2021 r. 

Radna Róża Zgorzelska podziękowała za podjęcie kroków do załatwienia sprawy dot. punktu 

skupu.  

Radny Tadeusz Wrona zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Anny Barysz z zapytaniem, kiedy 

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Racławicach Śląskich otrzyma klucze z pomieszczeń 

dworca PKP w Racławicach Śląskich. 

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że warunki przekazania kluczy zostały przedstawione 

Prezesowi stowarzyszenia. 

Radny Tadeusz Wrona zapytał o zaangażowanie Gminy Głogówek w wykonaniu dalszych 

planów prac remontowych ul. Zwycięstwa i ul. Prudnickiej w Racławicach Śląskich. Dodał, że 

takie zapytanie składa w swoich interpelacjach i nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi. 

Burmistrz odpowiedział, że w dalszym ciągu czeka na odpowiedź radnego na czym polegać ma 

pływalnia Delfinek, gdzie ma być ulokowany, jakie ma mieć parametry i z jakich środków ma 
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być sfinansowany. Dodał, że zarówno gmina jak i powiat ma ograniczony budżet a radny składa 

wnioski z „paletą życzeń” i życzenia radnego nie będą realizowane. Realizowane będą roboty 

w logicznym ciągu. Poinformował, że przebudowany będzie chodnik, jeżeli w budżecie 

województwa opolskiego znajdą się pieniądze na ten cel przy ul. Prudnickiej. Na chwilę obecną 

w roku 2022 remontowana będzie droga Dzierżysławice -Racławice Śląskie.  

Radny Bernard Dembczak poprosił, aby zwrócić się do GDDiK o zamontowanie lustra 

drogowego w Starych Kotkowicach naprzeciw wyjazdu z drogi przy cmentarzu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert zapytał o możliwość wystosowania pisma do 

GDDiK o odtworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Piastowskiej 1 przy cukierni. 

Burmistrz Głogówka zaprosił radnych na obchody Dnia Niepodległości 11 listopada. 

 

Ad. 7. Zakończenie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. (10:18) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert podziękował wszystkim za 

udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamyka XLVII 

Sesję Rady Miejskiej. 

  Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

 

 

 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 


