
PROTOKÓŁ NR 1/2021 

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH 

z dnia 13 kwietnia 2021 roku 

 

 

 Posiedzenie Komisji Wspólnych odbyło się zdalnie poprzez platformę Zoom dnia 13 

kwietnia 2021 roku.  Obrady rozpoczęto o godzinie 19:01, a zakończono o godzinie 19:41 

tego samego dnia. W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:  

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. Jan Hojdem 

12. Bernard Dembczak 

13. Ewelina Barton 

Pozostałymi członkami, którzy wzięli udział w posiedzeniu byli:  

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Zastępca Burmistrza – Anna Barysz 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku – Jerzy Kunert 

 

               Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Finansów, Inwestycji i Remontów Mariusz Wdowikowski, który przywitał zgromadzonych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:  

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Wspólnych 



2. Stwierdzenie Quorum 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:  

a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich, 

b) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, 

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

drogę wewnętrzną, 

4. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnych. 

 

Wyniki głosowania: 

13 za/0 przeciw/0 wstrzymuje się 

Porządek obrad przeszedł jednogłośnie. 

Ad. 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

a) W sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich 

Nikt z obecnych nie złożył żadnych uwag. Radni przeszli do głosowania: 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Tomasz 

Nosol, Bernard Dembczak, Piotr Samson, Bogusława Poremba, Joachim Sobek, Józef Kowaś, 

Marcin Kus, Róża Zgorzelska 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

b) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Róża Zgorzelska pragnie dowiedzieć się, dlaczego 

na tablicy jest tylko upamiętnienie polskich powstańców. Uważa, że wszyscy byli ofiarami 

Powstań Śląskich. W takim przypadku zgłasza swój przeciw i wniosek o zmianę danego 

napisu.  

Burmistrz Głogówka zabiera głos w przedmiotowej sprawie. Pomnik nie upamiętnia 

Powstańców Śląskich, a jedynie Polskich Patriotów. Znajduje się w centrum miasta, gdzie mają 

miejsce liczne uroczystości patriotyczne, dlatego ma upamiętniać wszystkich polskich 

patriotów, nie wyszczególniając. Jest to złagodzenie wymowy pomnika, który się tam znajduje, 

ponieważ obecne tablice noszą nazwy: „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego”, a druga 

„Głogówek na zawsze Polski”. Burmistrz oznajmia, że szukał kompromisowego rozwiązania. 

Dzisiaj jest to tylko pytanie do pozostałych, czy chcą uczcić polskich patriotów czy też nie. 

Proponowana nazwa nie powinna budzić żadnej kontrowersji, ponieważ jest uniwersalna  

i niekontrowersyjna.   

 Radna Róża Zgorzelska oświadcza, że zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem i żeby 

Burmistrz nie miał jej za złe tego, że jest przeciwna. 



 Radny Marcin Kus uważa, że każdy z mieszkańców reprezentuje inną grupę, przez którą 

albo został wybrany albo której służy i nie wszystkim taki napis może się spodobać. Każdy 

głosuje z własnym sumieniem jednak powinien zwrócić uwagę na to, kto go wybrał.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert popiera słowa radnej Zgorzelskiej  

i radnego Kusa.  

 Radny Piotr Samson zgadza się ze zdaniem poprzedników, ponieważ uważa, że patrioci 

byli po każdej ze stron i samo umieszczenie słowa „patrioci” według niego by wystarczyło. 

Proponuje przeczytać ostatni egzemplarz „Życia Głogówka”, który daje obraz Głogóweckiej 

rzeczywistości. Oznajmia, iż wstrzymuje się od głosu. 

 Więcej uwag nie zgłoszono. Radni przechodzą do głosowania.  

Wyniki imienne: 

ZA (5): Mariusz Wdowikowski, Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Józef Kowaś, Bogusława 

Poremba 

PRZECIW (2): Marcin Kus, Róża Zgorzelska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Jan Hojdem, Bernard Dembczak 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3): Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

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

drogę wewnętrzną 

Jerzy Kunert informuje, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo wnioskujących w 

przedmiotowej sprawie, którzy zadeklarowali się do ponoszenia wszelkich opłat.  

Zastępca Burmistrza Anna Barysz streszcza dość obszerne uzasadnienie danego 

projektu uchwały. Informuje, że radni będą głosować za wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

przejęcie działki. Po otrzymaniu pisma z danym projektem w lutym, zwrócono się  

do Starostwa Powiatowego czy przedmiotowa działka jest odrolniona. Niestety okazało się, 

że nie jest. Gdyby Gmina przejęła tą działkę, wszelkie zobowiązania pieniężne przeszłyby 

na gminę. Właściciele złożyli oświadczenie, iż decydują się pokryć koszty związane  

z odrolnieniem osobiście. Głosując na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej za przyjęciem 

tego projektu uchwały, pismo które zostało złożone przez wnioskodawców zostanie 

bezprzedmiotowe, a gmina zostanie obarczona kosztami mieszczącymi się w pułapie 

między 200 000 a 400 000 zł.  

Radny Marcin Kus pragnie dowiedzieć się, czy można zmienić treść uchwały.  

Zastępca Anna Barysz odpowiada, że nie można.  

Radny Marcin Kus prosi, o zakomunikowanie odnośnie danego głosowania na sesji, że 

jest wola o przejęcie danej działki w związku ze spełnieniem treści ostatniego pisma. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kunert uznaje, że może oczywiście wspomnieć 

o tym oraz że przyjęcie protokołu niesie za sobą pewne problemy finansowe.  

Burmistrz Głogówka oświadcza:  



„Ja, Piotr Bujak Burmistrz Głogówka, niniejszym oświadczam, że mimo że przedłożyłem 

tę uchwałę pod głosowanie Rady Miejskiej, tym samym wykonując swój ustawowy 

obowiązek, nie popieram tej uchwały i w przypadku jakichkolwiek dalszych postępowań 

związanych z tą kwestią czy analiz jakichkolwiek organów jednoznacznie odcinam się od 

poparcia wobec tej uchwały. Dziękuję.” 

Radny Joachim Sobek czuje się niepewny w związku z tym, że nie wie komu wierzyć. 

Jeden z osób, które zaproponowały oddanie działki na rzecz Gminy, zapewniał radnego,  

iż sprawa drogi jest tematem od dłuższego czasu, a władze są nieprzychylni w związku 

z danym tematem. A przekazując działkę muszą i tak uiścić opłatę za odrolnienie.  

Radny Grzegorz Thiel zatwierdza w przekonaniu, że jeśli już tak bardzo długo się 

starają, aby tę działkę przekazać, to powinno im się już dawno udać odrolnić ten teren. A w 

przypadku przekazania Gminie działki, to nie mają prawa w związku z daną działką nic 

robić, bo przestają być jej właścicielami.  

Zastępca Burmistrza Anna Barysz zwraca się do radnego Sobka, że miała okazję 

rozmawiać w przedmiotowej sprawie z tymi osobami. Zdawali sobie sprawę, że teren musi 

być odrolniony.  

Więcej uwag nie zgłoszono. Radni przystąpili do głosowania.  

Wyniki imienne: 

ZA (2): Joachim Sobek, Tadeusz Wrona 

PRZECIW (9): Grzegorz Thiel, Marcin Kus, Mariusz Wdowikowski, Jan Hojdem, Józef 

Kowaś, Bogusława Poremba, Piotr Samson, Bernard Dembczak, Tomasz Nosol 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Róża Zgorzelska 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 

lutego 2012 roku w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo im. Georga III von 

Oppersdorffa" 

Burmistrz Głogówka informuje, że uchwała związana jest z usunięciem błędu 

językowego, a przy zmianie tablic pragnie, aby znajdowały się z prawidłowym 

nazewnictwem. Informuje radną Zgorzelską o tym, że tablice wrócą na swoje miejsce.  

 Więcej uwag nie zgłoszono. Radni przystąpili do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12): Marcin Kus, Jan Hojdem, Tomasz Nosol, Joachim Sobek, Tadeusz Wrona, 

Grzegorz Thiel, Piotr Samson, Róża Zgorzelska, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Mariusz 

Wdowikowski, Bernard Dembczak 

PRZECIW (0): 



WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Fabian Patron, Ewelina Barton 

 

 Zastępca Anna Barysz powraca do tematu odnośnie umieszczenia tablicy na 

placu Wolności. W tak zróżnicowanej pod względem narodowości. i małej społeczności, 

jaką tworzy Gmina Głogówek, powinno się każdą inicjatywę szanować i unikać 

niepotrzebnych konfliktów. Dla prawie każdego z tutaj obecnych Gmina Głogówek jest 

Małą Ojczyzną. Wspomina o obraźliwych komentarzach niektórych z mieszkańców pod 

postem w przedmiotowej sprawie, a gdzie nikt z radnych nie stanął w obronie Polaków. 

Zastępca traktuje wszystkich mieszkańców jednakowo, bez względu na wyznanie, czy też  

narodowość. Społeczność powinna się jednoczyć, a nie różnicować.  

5. Zakończenie posiedzenia Komisji Wspólnych. 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zakańcza posiedzenie komisji 

stałych.   

 

 

        

      

 Przewodniczący Komisji 

       Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów  

 

Mariusz Wdowikowski 

 

 

 

 

 

 

    Protokolant 

Agnieszka Sikora 

 

 


