VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 lutego 2015 r.
Radny Andrzej Żebrowski wskazał na powracające problemy z kominem w przedszkolu na
Oraczach.
Radna Gabriela Nizińska:


zapytała, kiedy zostanie wytyczona i wykonana droga na ul. Jana Pawła II;



nawiązując

do

niedawnego

wydarzenia

związanego

z

puszczaniem

petard

w godzinach nocnych, zastanawiała się czy było to zgodne z prawem. Wskazała, że nie była to
„Sylwestrowa Noc” i doszło do zakłócenia ciszy nocnej. W wyniku huku powodowanego
wybuchem petard ucierpiały zwierzęta. Zaginęły dwa psy, które uciekły spłoszone hałasem.
Radny Andrzej Wawer odniósł się do wypowiedzi Radnej Gabrieli Nizińskiej dot. ul. Jana Pawła II.
Wskazał, że osobiście informował mieszkańców tejże ulicy o planowanej budowie krawężnika
i utwardzeniu nawierzchni ulicy.
Radna Róża Zgorzelska:


w imieniu mieszkańców Biedrzychowic poprosiła o ponowne wystosowanie przez Urząd
pisma do GDDKiA w sprawie przeprowadzenia remontu chodnika w Biedrzychowicach;



zapytała, na jakim etapie jest przekształcanie Zakładu Mienia Komunalnego, jakie będą koszty
przekształcenia, czy spółka została już zarejestrowana, kto jest jej prezesem, kto jest w radzie
nadzorczej.

Radny Piotr Bujak:


zapytał na ile szacuje się całościowo koszty przekształcenia ZMK, kto na dzień dzisiejszy
kieruje ZMK i na jakiej podstawie oraz jakie zajmuje stanowisko,



wskazał, iż drogi polne są mocno niedoinwestowane, wobec czego dociekał czy jest
opracowany kompleksowy plan ich naprawy,



zapytał czy Gmina ma wypracowaną politykę mieszkaniową i czy planowane są inwestycje
w zakresie mieszkań komunalnych czy też socjalnych,



zapytał kto opłaca wszelkie podziękowania czy kondolencje w „Życiu Głogówka” sygnowane
przez Burmistrza Głogówka, czy jest to opłacane z budżetu Gminy, czy są to środki
pozabudżetowe,



zwrócił się o podjęcie działań na rzecz usytuowania latanii w miejscowości Wróblin przy
posesji nr 25, przy wyjeździe z Ośrodka Hodowli Zarodowej.

Następnie Radny zaprezentował zgromadzonym dwie kartki papieru z zaznaczonym kolorowym
pisakiem tekstem. Wyjaśnił, że w jednej ręce trzyma ankietę w sprawie Strategii Rozwoju Gminy
Kępno, w drugiej odpowiednią ankietę Gminy Głogówek. Zaznaczony kolorem tekst obrazuje, iż obie
ankiety są tożsame. Wobec powyższego zapytał:


jakie były kryteria wyboru wykonawcy niniejszej strategii;



jak zostały zweryfikowane kwalifikacje tej osoby,



dlaczego Gmina nie skorzystała z usług profesjonalnie trudniącego się działalnością badawczą
podmiotu zewnętrznego jak to miało miejsce np. w Gminie Kępno,



na jaką kwotę opiewała umowa o dzieło za przygotowanie tej ankiety.

Kończąc swoje wystąpienie poprosił o szybką odpowiedź na złożone interpelacje. Zastanawiał się
także czy na tej podstawie ma się opierać Strategia Rozwoju Gminy. Pod wątpliwość poddał
możliwość zbudowania dobrej strategii na z gruntu „chorym dokumencie”.
Radny Stanisław Stadnicki odczytał zgromadzonym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
30.04.2012 r. określające ostateczny termin na modernizację serwisów internetowych administracji
publicznej. Do 30 maja tego roku wszystkie publiczne serwisy internetowe, także serwisy jednostek
realizujące zadania publiczne, musza być dostępne dla osób z pewnymi niesprawnościami. Wymaga
się, aby strony internetowe Urzędów oraz Biuletyny Informacji Publicznej spełniały wszystkie normy.
Należy pamiętać, że ze stron internetowych korzysta wiele osób. Są to osoby niepełnosprawne,
z ograniczoną sprawnością ruchową, osoby niedowidzące, a także osoby niewidome. Osoby takie
korzystają ze stron bez użęcia myszki, za pomocą klawiatury. Osobom niewidomym oraz słabo
widzącym treść strony internetowej czytają specjalne programy z lektorem. Wskazał, że dokumenty
zamieszczone w BIPie tutejszego Urzędu są w większości skanowane. Od dnia 30 maja br. takie
dokumenty nie będą mogły być umieszczane w BIPie. Zauważył, że jeśli strony internetowe Urzędu
oraz jednostek pomocniczych zostaną dostosowane do nowych wymogów, skorzystają na tym
wszyscy. Stwierdził, że nie ma potrzeby odpowiadania na niniejszą interpelację, ale wnosi
o zajęcie się tą sprawą.

