XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Radny Piotr Bujak:
1. Czego dotyczyły oraz jakie sprawy poruszane były na spotkaniach:


w dniu 04.01.2016 r. z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Szymonem
Ogłazą,



dnia 13.01.2016 r. w Zarządzie Dróg Krajowych w Opolu,



dnia 22.01.2016 r. z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Czocharą.

2. W dniu dzisiejszym o godz. 24.00 mija termin składania wniosków do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko działanie 2-3 dotyczące gospodarki wodno – ściekowej. Nabór, o którym mowa
skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i umożliwia
pozyskanie funduszy na budowę sieci kanalizacyjnej czy też oczyszczalni ścieków. Próg
dofinansowania w tym naborze wynosi 85% wartości inwestycji. W związku z czym Radny
zapytał, czy nasza Gmina wiedziała o tym konkursie, czy przystąpiła do niego. Jeśli nie,
poprosił o udzielenie odpowiedzi, dlaczego rezygnuje się z szansy na takie wsparcie.
Zaznaczył, że posiada informacje z pierwszej ręki o kilki samorządach województwa
opolskiego, które z wielkim entuzjazmem i aktywnością podeszły do niniejszego naboru.
3. Poprosił o podanie nazw programów i funduszy, w ramach których planuje się przygotowanie
wniosków o dofinansowanie dla gminnych wydatków na 2016 rok.
4. Poprosił o wyjaśnienie istoty funkcjonowania w naszym urzędzie stanowiska pracy ds.
kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych. O ile kwestia
inwestycji i zamówień publicznych jest zrozumiała, jasna i powszechnie oczywista, to człon
„kanalizacja” w tym stanowisku pozostaje zagadką. Jakie kompetencje i zadania, a także
dokonania ma pracownik zatrudniony na tym stanowisku w zakresie kanalizowania Gminy
Głogówek.
5. W związku z przyjęciem przez Komitet Stały Rady Ministrów projektu ustawy dot. „Programu
500+” poprosił o udzielenie odpowiedzi, jak na chwilę obecną wygląda przygotowanie
naszego samorządu w tej kwestii. Ponadto poprosił o udzielenie informacji czy Gmina posiada
odpowiednie zasoby kadrowe i czy została już ustalona liczba dzieci z naszej Gminy, która
będzie mogła korzystać z tego programu.
6. Czy placówki oświatowe w Gminie Głogówek są kontrolowane w kontekście wprowadzania
opłat za wyprawki, środki czystości itp. Czy istnieje odgórne, pochodzące z Urzędu
Miejskiego przyzwolenie na pobieranie takich niesformalizowanych opłat. W przypadku, gdy
są one pobierane, bądź były pobierane Radny poprosił o wskazanie – na jakiej podstawie
prawnej. Oświadczył, że zgodnie z prawem oświatowym przedszkole nie jest uprawnione do

pobierania innych opłat, niż te ustanowione przez organ prowadzący. Poprosił o udzielenie
informacji jak Gmina ewidencjonuje bądź ewidencjonowała ewentualne wpłaty rodziców.
Placówki oświatowe stanowią jednostki budżetowe Gminy, wobec tego pieniądze powinny
wpływać na konto Gminy. Zapytał ile takich środków zaksięgowano w 2015 r.
Nawiązując do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
21 stycznia 2016 r.:
7. poprosił o udzielenie informacji, dlaczego Burmistrz nie przedłożył Radzie Miejskiej
w Głogówku wystąpienia pokontrolnego RIO. Czy wstydził się wykazanych tam uchybień
gdzie pojawia się, jako osoba odpowiedzialna bądź współodpowiedzialna za wykazane
uchybienia w 8 na 9 przypadków.
8. poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego pomiędzy poprzednią kontrolą RIO
przeprowadzoną w 2011 r., a tą niedawną nie sporządzono w Gminie Głogówek planu
w zakresie wykorzystania w gminnego zasobu nieruchomości, pomimo tego, że w IV kwartale
2011 r. Burmistrz poinformował RIO, iż taki plan zostanie wykonany. Co w tym przypadku
stanęło na przeszkodzie.
9. Zapytał, dlaczego zaniechano obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego w latach
2014-2015.
10. Poprosił o udzielenie odpowiedzi, kto z Urzędu Miejskiego w Głogówku otrzymał dodatek
specjalny przyznawany w indywidualnym przypadku na czas określony, o którym mowa w pkt
4 wystąpienia pokontrolnego RIO.
11. Czy wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów w zakresie zamówień
publicznych polegającym na udzieleniu trzech zamówień z wolnej ręki na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości,
pomimo nie wystąpienia sytuacji umożliwiającej zastosowanie tego trybu, zostaną wyciągnięte
jakieś konsekwencje.
12. Czy konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych z pozostałe naruszenia
opisane w pkt 6 wystąpienia.
13. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osoby odpowiedzialnej za bezpodstawne
zapłacenie faktury na kwotę 17 724 Zł odbiorcy odpadów komunalnych, która została
wystawiona niezgodnie z umową.
14. Czy przewiduje się usprawnienie nadzoru nad pracą Urzędu Miejskiego w Głogówku, tak aby
nie dochodziło do tak rażących uchybień w przyszłości.
Ponad to:
15. Wniósł o przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców dzieci z Gminy Głogówek
w kwestii braku wymagalności jakichkolwiek opłat poza ustalonymi przez organ prowadzący
w kontekście uczęszczania dzieci do placówek oświatowych, gdyż świadomość tego jest niska,

a rodzice o niższym statusie materialnym w przypadku różnych zbiórek mogą odczuwać
swoisty dyskomfort.
16. Wniósł o zakończenie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji
Publicznej. Komunikat o trwającej aktualizacji strony widnieje tam od czerwca, co nie
wygląda zachęcająco, natomiast sam ten proces trwa bardzo długo. Radny wskazał, iż także
w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się wiele nieaktualnych informacji, które
znacząco zmieszają jego przejrzystość. Poprosił o ich usunięcie bądź uzupełnienie.
17. Wniósł o opublikowanie w BIP zapytań, wniosków i interpelacji Radnych wraz
z odpowiedziami.
18. Wniósł o każdorazowe publikowanie wraz z protokołem z Sesji RM, informacji Burmistrza
o pracy miedzy sesjami.

Radna Róża Zgorzelska:
Zapytała dlaczego nikt z Gminy nie wziął udziału w szkoleniu nt. bioróżnorodności,
organizowanym przez Urząd Marszałkowski, gdzie poruszane były bardzo ciekawe tematy oraz
udzielane porady nt. możliwości pozyskiwania środków unijnych czy też pozabudżetowych.
Poinformowała, że w szkoleniu uczestniczyło wielu samorządowców oraz przedstawicieli
i Lederów Grup i Stowarzyszeń Odnowy Wsi. Niestety z naszej Gminy nikogo nie było, co uznała
za rzecz przykrą. Radna oświadczyła, że przy najbliższej okazji rozda pozyskane na szkoleniu
materiały.

Radny Marek Pelka:
Podał, że podczas obrad listopadowej oraz grudniowej sesji RM zadał bardzo szczegółowe
pytanie, które dotyczyło stanowiska do windykacji opłat za śmieci, na które nie została udzielona
mu odpowiedź. Zaznaczył, że otrzymana odpowiedź następującej treści: „Zarządzenie Burmistrza
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego ma związek z ogłoszeniem
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi” nie jest „żadną odpowiedzią”. Równie dobrze Burmistrz mógł odpowiedzieć, że
nazywa się Andrzej Kałamarz. Radny wskazał, że taką samą odpowiedź otrzymała miesiąc
wcześniej. Stwierdził, że wszyscy wiedzą, jaka jest odpowiedź. Wobec czego istnieją dwie
możliwości: albo Pan Burmistrz nie rozumie albo boi się odpowiedzieć, czy też nie chce
opowiedzieć. W związku z powyższym ponownie poprosił o udzielenie szczegółowej odpowiedzi
w tym temacie.

