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projekt 

PROTOKÓŁ NR LV/2022  

z LV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

Obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się stacjonarnie na Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto 29.04.2022 r. o godz. 08:30, a zakończono o godz. 09:51 tego samego 

dnia. W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Róża Zgorzelska 

5. Mariusz Wdowikowski 

6. Grzegorz Thiel 

7. Joachim Sobek 

8. Bogusława Poremba 

9. Jerzy Kunert 

10. Jan Hojdem 

11. Bernard Dembczak 

12. Ewelina Barton 

13. Fabian Patron 

 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Skarbnik Gminy – Alina Janik 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku – st. 

bryg. Tomasz Protaś 

4. Komendant Komisariatu Policji w Głogówku – asp. Grzegorz Darasz 

 

 Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku Jerzy Kunert.  

Następnie Przewodniczący przystąpił do stwierdzenia Quorum. Na 15 Radnych obecnych 

było 13. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad.1d. Uchwalenie porządku obrad (08:32) 

Porządek obrad przedstawia się następująco:   

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji,  

b) odtworzenie hymnu państwowego,  
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c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie projektu protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

1 kwietnia 2022 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-

2036,   

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,  

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie LV 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 (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

 

Ad. 1e) przyjęcie projektu protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia  

1 kwietnia 2022 r.  (08:34) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu. Uwag nie zgłoszono, w związku z 

czym przystąpiono do głosowania. 
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Wyniki imienne: 

ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

 

Ad. 2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. (08:35) 

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali informację na skrzynki mailowe.  

Ad. 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek. (08:36) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych, iż obszerną informacje zarówno  

z Komisariatu Policji w Głogówku, jak i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Prudniku otrzymali na skrzynki mailowe. Ponadto zaprosił na obrady sesji Komendanta 

Komisariatu Policji w Głogówku asp. Grzegorza Darasza, a także przedstawiciela Komendy 

Powiatowej PSP w Prudniku. 

Radny Jan Hojdem zwracając się do komendanta policji poprosił o wzmożone kontrole 

prędkości w miejscowości Mochów zarówno w środku wioski jak i na skrzyżowaniu. 

Komendant Grzegorz Darasz poinformował o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożenia 

Bezpieczeństwa, w której jest możliwość zgłaszania przekraczanie prędkości w danym miejscu. 

Fakt odznaczenia takiego punktu powoduje, iż kierowany jest tam patrol Ruchu Drogowego  

do 5 dni od zgłoszenia. Dodał, że zwróci się dodatkowo do Komendy Powiatowej Policji  

w Prudniku w tej sprawie. Ponadto poprosił wszystkich radnych o zgłaszanie interwencji 

poprzez aplikację.  

Radny Mariusz Wdowikowski zapytał czy radiowóz prowadzący kontrole prędkości powinien 

stać w widocznym miejscu. 

Komendant odpowiedział, że według obowiązujących przepisów musi stać w miejscu 

widocznym. 
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Radna Ewelina Barton wspomniała o sytuacji przedświątecznej jaka miała miejsce na rynku  

w Głogówku- wystawianiu mandatów za złe parkowania. Zapytała, ile mandatów wystawiono 

oraz kto był inicjatorem tej akcji. 

 

Komendant Grzegorz Darasz odnosząc się do zapytania radnej wspomniał, że większość  

z radnych posiada prawo jazdy i zna przepisy ruchu drogowego, i w przypadku wprowadzenia 

tego typu oznakowania jakie jest w centrum miasta (strefa zamieszkania) powinno się stosować 

do obowiązujących przepisów. Dodał, że obowiązkiem policjanta w przypadku popełnienia 

wykroczenia w ruchu drogowym jest reagowanie na takie zdarzenia, w indywidualnej kwestii 

policjanta zaś pozostaje zastosowanie pouczenia bądź nałożenie mandatu.  

Radna Ewelina Barton zwróciła uwagę, że był to okres przedświąteczny i czas zakupów,  

a większość miejsc parkingowych była zajęta. Zapytała czy nie można było w tej sytuacji 

pouczać kierowców. 

Komendant podkreślił, że mieszkańcy nie mogą wychodzić z założenia, że w przypadku 

zakupów przedświątecznych i braku miejsca mogą parkować, gdzie chcą. Dodał, że pouczenia 

stosowane są już od początku roku i nie przynoszą efektu. 

Radny Joachim Sobek stwierdził, że była to akcja zorganizowana na pokaz a funkcjonariusze 

mając ulotki otrzymane z Urzędu powinni informować szczególnie w tak newralgicznym 

okresie jak święta. Przechylając się do pytania radnej, zapytał czy akcja była spowodowana 

przypadkowym przejazdem patrolu drogowego czy zgłoszeniem osób postronnych. 

Komendant odpowiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Komendanta Głównego każdy 

policjant w okresie półrocznym ma tzw. plan priorytetowy, którym objęta jest także ul. Rynek 

w Głogówku i są tam regularnie kierowane patrole w celu weryfikacji czy doszło do złamania 

przepisów ruchu drogowego. Dodał, że nie jest to zainicjowane przez kogoś tylko zadaniem 

policji jest reagowanie na wykroczenia.  

Radny Joachim zapytał o ilość wystawionych mandatów i na jakie kwoty. 

Komendant odpowiedział, że za wykroczenie, o którym mowa jest to kwota 100 zł.  

i wykroczeń było 40, w dwudziestu przypadkach zastosowano postepowanie mandatowe,  

w piętnastu zastosowano pouczenie, w pięciu przypadkach skierowano wniosek do sądu.   

Zaznaczył, że jest to liczba od początku roku i w wielu przypadkach policjanci zwracali ustnie 

uwagę o nieparkowaniu we wskazanym miejscu co jest nie odnotowane w statystykach 

policyjnych.  

Radny Marcin Kus stwierdził, że policja utrzymywana jest z podatków mieszkańców  

i podatków lokalnych sklepów na rynku a wystawanie mandatów nie wpłynie na zwiększenie 

budżetu policji. Dodał, że zamkniecie sklepów wokół rynku, co uskutecznia wystawianie 

mandatów, spowodować może zmniejszenie finansowania m.in. Komisariatu Policji  

w Głogówku  

Głos zabrał burmistrz Głogówka, który wyjaśnił, że notorycznie zarówno radni jak  

i mieszkańcy proszą o zwiększoną liczbę patroli na rynku, policja pojawia się i ma obowiązek 

reagować. Natomiast prostując wypowiedź radnego Kusa, dodał, że wszyscy obecni na sali są 
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za publiczne pieniądze i daleki jest od wytykania kto bardziej czy mniej. Wyjaśniając istotę 

strefy zamieszkania wskazał, że rynek objęty jest strefą zamieszkania na prośbę 

przedsiębiorców, tak samo jak darmowy 7-minutowy postój.  

Na salę obrad wszedł Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Prudniku – st. bryg. Tomasz Protaś. 

Kontynuując Burmistrz wyjaśnił, że rynek jest także objęty strefą płatnego parkowania, która 

nałożyła na gminę pewne obowiązki i koszty takie jak wyznaczenie strefy, namalowanie linii 

parkingowych, ale też pojawiły się pewne przepisy administracyjne wiążące się z możliwością 

nakładania opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego. Dodał, ze strefy zamieszkania na 

rynku wcześniej nie było natomiast była strefa płatnego parkowania. Podkreślił, że strefa 

płatnego parkowania została ustalona w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Punkt 

wyjścia konserwatora zabytków był taki, aby na rynku w Głogówku w ogóle nie było parkingu. 

Po długich dyskusjach doszło do kompromisu o pozostawieniu parkingu, natomiast 

stanowiskiem nie do przeforsowania wyrażonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

było pozostawienie miejsc parkingowych pod kolumną Maryjną. W związku tym po 

zatwierdzeniu organizacji ruchu wyznaczono strefę parkowania, ale nie objęto rynku strefą 

zamieszkania. Niestety mieszkańcy nadal parkowali wokół kolumny Maryjnej, urząd 

przymykał na to oko, kierowcy płacili za postój do czasu, aż notorycznie mieszkańcy odmawiali 

zapłaty za postój ze względu na parkowanie w miejscu, które nie jest wyznaczone. 

Wyjaśnił, że parkowanie samochodu w miejscu niewyznaczonym uniemożliwia nałożenie 

opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego i tylko takie sytuacje były zgłaszane na policję, 

która nie mogła wyciągnąć konsekwencji prawnych z tego tytułu, gdyż zaparkowane 

samochody nie zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

Komendant Komisariatu Policji w Głogówku potwierdził ten fakt.  

Kontynuując burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją urząd miał gro 

odwołań od opłaty dodatkowej. Podjęto dyskusje w tym temacie i zaczerpnięto rozwiązanie 

m.in. z innych miast o ustawieniu znaku strefy zamieszkania. Rozwiązanie to było 

konsultowane z lokalnymi strażakami, którzy notorycznie zgłaszali problemy z przejazdem 

wozem strażackim do miejsca zdarzeń na wąskich ulicach jak Klasztorna, Ligonia.  

Następnie burmistrz odniósł się do konsultacji społecznych jakie zostały przeprowadzone  

w sprawie stworzenia drugiego rzędu miejsc parkingowych na ul. Szkolnej w Głogówku. 

Konsultacje z kretesem zakończyły się tym, że mieszkańcy nie chcą miejsc parkingowych. 

Burmistrz dodał, że są podejmowane rozmaite działania mające na celu rozwiązanie problemu 
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braku miejsc parkingowych, jednakże efekt konsultacji zarówno w terenie jak i poprzez ankiety 

okazał się totalnie negatywny. Nadmienił, że ustanowienie rynku strefą zamieszkania poparte 

było szeregiem ustaleń a każda organizacja ruchu zatwierdzona zostaje przez Komisję 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającą przy Starostwie Powiatowym. Podkreślił także, 

że przed kilkoma miesiącami odbyło się spotkanie z urzędzie z dzielnicowym i mieszkańcami 

centrum miasta, którzy zgłaszali uwagi nt. źle zaparkowanych samochodów i niepożądanych 

gości na rynku. Odpowiedzią na to spotkanie było utworzenie planu organizacji ruchu.   

Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku – st. bryg. Tomasza Protasia. 

 

Radna Bogusława Poremba odnosząc się do Komendanta Komisariatu Policji w Głogówku 

zawnioskowała o wzmożenie pieszych patroli policji na rynku w okolicach tunelu 

prowadzącym do placu zabaw na ul. Spółdzielczej w Głogówku. Następnie zapytała o kwestie 

parkowania na ul. Spółdzielczej.  

Po dyskusji ustalono spotkanie Radnej Bogusławy Poremby i Komendanta asp. Grzegorza 

Darasza na wizję w terenie, aby udzielić szczegółowej odpowiedzi na zapytanie Radnej.  

Przewodniczący Jerzy Kunert zwrócił uwagę na problemu skrętu z ul. Piastowskiej do  

ul. Młyńskiej w Głogówku w związku z przekraczaniem prędkości przez kierowców a także  

złego wyprofilowania zakrętu i możliwością uszkodzenia samochodu. Nadmienił o ustawieniu 

znaku obrazującego aktualną prędkość samochodu. 

Komendant Policji odpowiedział, że jakiejkolwiek ustawienie znaku wymaga zgody zarządcy 

drogi. Wspomniał sytuację, w której Komisariat Policji wystosował pismo w sprawie 

ustawienia takiego znaku w Biedrzychowicach na wysokości szkoły, jednakże w związku  

z faktem, iż jest to droga krajowa, zarządca drogi odmówił oznakowania. 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi komendanta, wspomniał, że prawdopodobnie  

w przyszłym roku ma nastąpić przebudowa wszystkich przejść dla pieszych w ciągu drogi 

krajowej. Dodał, że GDDKiA przychyliła się do wniosku o wzbudzaną sygnalizację świetlną 

w Biedrzychowicach.  

Burmistrz w związku z wątpliwościami dotyczącymi organizacji ruchu w różnych strefach 

centrum miasta zaproponował spotkanie robocze z radnymi celem przedyskutowania tego 

tematu wraz funkcjonariuszami policji.  
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Radny Tomasz Nosol kierując swoje pytanie do Zastępcy Komendanta PSP w Prudniku 

poruszył kwestię terminów przeglądów hydrantów, zasugerował, żeby były one przez okresem 

letnim i pracami w polu. 

Zastępca Komendanta PSP odpowiedział, że to właściciel bądź zarządca hydrantu dokonuje ich 

przeglądów, nie straż pożarna. Straż Pożarna jedynie otrzymuje coroczne sprawozdanie  

z przeglądu. Dodał, że istnieje graniczna data otrzymania sprawozdania a zarządca ma 

obowiązek dokonywać przeglądów w ciągu całego roku.  

Burmistrz odnosząc się do tej kwestii poinformował, że przeglądy są dokonywane w trybie 

ciągłym, w różnych okresach. Dodał, że podjęte zostaną wspólne działania, aby zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przed akcją żniw.  

W związku z wyczerpaniem pytań do zaproszonych gości przystąpiono do głosowania Stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Głogówek. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. Następnie 

wznowiono obrady i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. (09:35) 

 

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

przystąpiono do głosowania. 
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Wyniki imienne: 

ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej. (09:36) 

 

Przewodniczący poinformował, że Ocena Zasobów Pomocy Społecznej przyjęta zostanie  

w punkcie 6 d) porządku obrad. 

 

Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (09:37) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna   

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

2022-2036 (09:38) 
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Przewodniczący poprosił o opinię poszczególnych komisji: 

• Komisja Budżetu, Inwestycji i Remontów – opinia pozytywna 

• Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna 

• Komisja Spraw Społecznych – opinia pozytywna  

 

Przewodniczący zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

wobec czego przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, 

Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Tadeusz Wrona, Piotr Samson, Bernard Dembczak 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2022, (09:40) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

d) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. (09:40) 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (13): Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, 

Bernard Dembczak, Fabian Patron, Róża Zgorzelska, Mariusz Wdowikowski, Tomasz Nosol, 

Grzegorz Thiel, Joachim Sobek, Marcin Kus 

 

PRZECIW (0): 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Tadeusz Wrona, Piotr Samson 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje. (09:42) 

Radna Róża Zgorzelska wspomniała, że burmistrz w mediach złożył deklaracje, iż nikt  

z nauczycieli języka niemieckiego nie straci pracy w związku ze zmniejszoną subwencją 

oświatową i zapytała czy jest to równoznaczne z zachowaniem pełnych wymiarów godzin  

j. niemieckiego. Dodała, że zarówno nauczyciele jak i nauka języka obcego jest ważna i należy 

znaleźć rozwiązanie, aby nauczać j. niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.  

Burmistrz odpowiedział, że jego deklaracja się nie zmieniła i nikt z nauczycieli nie straci pracy, 

czego teraz nie należy równać z tym, iż godziny zostaną utrzymane. Dodał, że temat jest otwarty  

i do dyskusji, gdyż nie zapadła żadna decyzja w tej kwestii. Dla gminy jest to decyzja tylko i 

wyłącznie natury finansowej, nie ideologicznej. Dodał, że jeżeli jest taka wola to zaprosi do 

prac nad przyszłymi zmianami w budżecie, bo będzie kilka tematów z którymi trzeba będzie 

się zmierzyć.    

Radna Róża Zgorzelska zapytała jakie konkretne widzi rozwiązanie tej kwestii. 

Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną jego rozwiązanie to, to które zadeklarował, czyli 

nie pozbawianie pracy żadnego z nauczycieli j. niemieckiego. Dodał ponownie, że jest gotowy 

na spotkanie z radnymi i dyskusję, podczas której przedstawione zostaną uwarunkowania 

budżetu w tej kwestii. 

Radny Bernard Dembczak poprosił, aby sołtysi podczas poboru podatków byli zaopatrzeni  

w druki deklaracji dotyczących źródeł ciepła w domach, w związku ze zbliżającym się 

terminem złożenia.  

Radny Fabian Patron poprosił o zwrócenie wykonawcy o wyrównanie terenu po okopach raz 

na 2 tyg. 

Burmistrz odpowiedział, że pismo w sprawie utrzymania porządku na budowie wyszły  

w minionych dniach do wykonawcy. 

Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych przez 

radnych. 

W związku ze zbliżająca się procedurą absolutoryjną Burmistrz poprosił Komisję Rewizyjną 

o sprawne jej procedowanie. Zaproponował posiedzenie Komisji wstępnie 9 maja br. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert dodał, że konieczne jest uzyskanie opinii RIO 

do sesji, której wstępny termin ustalono na 27 maja. 

 

Ad. 8. Zakończenie LV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. (09:51) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert podziękował wszystkim za 

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

Rady Miejskiej. 

 Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert 
 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


