PROJEKT PROTOKOŁU NR V/2015
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Obrady V Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Hołówko.
Na 15 Radnych, podczas obrad obecnych 15.
Lista obecności Radnych, gości zaproszonych do udziału w sesji oraz lista sołtysów
stanowią odrębny załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawił
proponowany Porządek obrad.
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie Protokołu z IV sesji RM.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Zatwierdzenie Planów Pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady na 2015 rok.
4. Zapytania Radnych - interpelacje.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok,
b) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku,
c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka,
f) w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek
Gmin „Aqua Silesia”.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje Radnych zgłoszone na sesji bieżącej.
7. Wolne wnioski. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
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Kolejno poinformował o zaszłych w nim zmianach, które dotyczyły:
• zdjęcia z Porządku projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza zgodnie z postulatem wnioskodawcy tj. Radnego Piotra Bujaka,
• ujecia w Porządku projektu uchwały wymienionego w pkt 5f.
Wobec powyższego Przewodniczący RM poprosił Zastępcę Burmistrza Panią Barbarę Wróbel
o przedstawienie uzasadniania.
Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel wyjaśniła, że na pierwszym posiedzeniu Związku Gmin
„Aqua Silesia” zarząd podjął decyzję o przeniesieniu siedziby ze Strzeleczek do Głogówka.
Jest to podyktowane głównie tym, iż Burmistrz Głogówka został Przewodniczącym Zarządu,
a siedziba winna znajdywać się w miejscu jego urzędowania. Dodała, że wszystkie Gminy
członkowskie muszą podjąć taką uchwałę.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do przedstawionego Porządku obrad. W związku
z ich brakiem przystąpiono do głosowania w wyniku, którego Porządek obrad V Sesji RM
został przyjęty jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący RM przywołał protokół z IV Sesji RM. Zapytał o uwagi, co
do ich treści. Wobec braku zastrzeżeń, protokół został poddany pod glosowanie
i przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.
W związku z nieobecnością na Sesji Burmistrza Głogówka, informację o pracy
Burmistrza w okresie międzysesyjnym, przedstawiła Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel.
Informacja została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.
Przewodniczący Rady przywołał opracowane podczas procedur komisyjnych Plany
Pracy Komisji na rok 2015. Zapytał o ewentualne uwagi. W związku z ich brakiem, każdy
z Planów Pracy został poddany pod głosowanie. Wszystkie przyjęto jednogłośnie.

Ad 4.
Podczas niniejszej Sesji Radni złożyli następujące interpelacje:
Radny Piotr Bujak, przed przystąpieniem do składania interpelacji zapytał, co jest powodem
nieobecności Burmistrza na Sesji.
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, iż Burmistrz jak każdy pracownik ma prawo do urlopu
wypoczynkowego i właśnie niego korzysta.
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Radny podziękował, za satysfakcjonującą odpowiedź, po czym przystąpił do składania
interpelacji:
1) wobec faktu, iż Burmistrz Głogówka jest zobowiązany Statutem do udzielenia
wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej Radnym, zapytał jak przedstawia się
możliwość odbywania dyżurów Radnych w budynkach będących własnością Gminy
w godzinach 18.00 – 19.00;
2) nawiązując do podjętej przez Radę na poprzedniej sesji uchwały w sprawie likwidacji
samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, zapytał jakie zostały podjęte kroki w celu przekształcenia ZMK,
kto ma być likwidatorem, jak zostanie ta osoba wyłoniona i na jakiej podstawie będzie
pełniła swoje obowiązki;
3) wskazał, że minął miesiąc od momentu, gdy poprosił o wskazanie osoby
odpowiedzialnej w Urzędzie za zimowe utrzymanie dróg i kto będzie odśnieżał drogi.
Odnosząc się do powyższego Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że Burmistrz informował
wszystkich Radnych, iż wykazy numerów telefonów osób odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie dróg zostały dostarczone wszystkim sołtysom Gminy.
Kontynuując Radny:
4) zapytał, kto będzie odpowiadał za pielęgnację terenów zielonych w Sołectwie
Wróblin, w przypadku gdy mieszkańcy nie wyjdą z taką inicjatywą. Natomiast, jeśli
obowiązki te wciąż będą cedowane na mieszkańców, kto będzie odpowiadał za ich
ewentualne uszczerbki na zdrowiu, w związku z amatorskim wykonywaniem tych
prac;
5) poprosił o wskazanie, jak w planach Gminy jest ujęta kwestia kanalizowania
miejscowości Wróblin;
6) odnosząc się do odbytej rozmowy z mieszkańcem Racławic Śląskich, zapytał czy
nielegalne wysypisko śmieci w Racławicach Śląskich zostało już całkowicie
zrekultywowane i czy został stamtąd usunięty azbest i pozostałości po masie
bitumicznej;
7) w imieniu mieszkańców Gminy zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość, by
Urząd Miejski zmienił organizację pracy, tak by w jednym dniu tygodnia magistrat był
otwarty do np. godz. 17.00;
8) zapytał czy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głogówku istnieje możliwość zawierania
ślubów w soboty.
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Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba:
•

przypomniała zgłaszaną sprawę dużej dziury w drodze na ul. Ogrodowej
w Racławicach Śląskich, przy wiadukcie kolejowym. Ponadto wskazała, że miejsce to
jest bardzo słabo doświetlone, wobec czego konieczne jest ustawienie tam latarni.

Następnie odniosła się do interpelacji Radnego Bujaka, wskazując iż Racławice Śląskie mają
już dwóch Radnych, którzy świetnie sobie radzą z powierzonymi obowiązkami.

Radny Piotr Bujak zgłosił wniosek formalny o 5 min. przerwy celem ochłonięcie dla
Wiceprzewodniczącej. Wskazał, iż konstrukcja prawna mandatu Radnego stanowi, iż nie jest
się Radnym związanym tylko z konkretną miejscowości, ale jest się Radnym całej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odrzucił powyższy wniosek i przywołał Radnych do
porządku. Następnie poprosił o dalsze interpelacje.

Radna Gabriela Nizińska:
1) w kontekście niedawnego wypadku samochodowego z udziałem pieszego, który
w wyniku obrażeń poniósł śmierć, do którego doszło na ul. Skargi, wskazała na pilną
potrzebę wykonania przejścia dla pieszych pomiędzy przystankiem autobusowym
PKS, a „Biedronką”, jak również na ul. Szkolnej pomiędzy blokami, a terenem
zielonym prowadzącym do PKSu;
2) wskazała, że przy obfitych opadach śniegu z glazurowanej dachówki znajdującej się
na dachu Brany Zamkowej spadają niebezpieczne hałdy śniegu, stwarzające
zagrożenie dla przechodniów.

Radny Andrzej Wawer zwrócił się z prośbą o interwencje w kwestii niedrożnej kanalizacji
ściekowej znajdującej się na ul. Dąbrowskiego, za „Chatą Kmicica”.

Radny Mariusz Wdowikowski odnosząc się do ujętego w „Informacji o pracy Burmistrza”
spotkania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zapytał o rezultat rozmowy,
a w szczególności kwestę wyłączenia z układu ruralistycznego miejscowości Szonów.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie zna szczegółów tej sprawy.
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Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Bonczyka poprosiła o wykonanie
chodnika na tejże ulicy.
Przewodniczący RM wskazał, że wobec powyższego Radna powinna podać, z jakiej puli
pieniędzy powinna być ta inwestycja przeprowadzona.
Radna wskazała, że zamiast budowy skateparku, władze winny zająć się budową chodników.

Radny Henryk Regimowicz wolą uzupełniania powyższej interpelacji wskazał, że chodzi
o drogę krajową nr 40, odcinek za torami w stronę Starych Kotkowic.

Radny Tomasz Nosol w imieniu mieszkańców Sołectwa Zawada, a konkretnie przysiółka
Mucków zwrócił się o poprawienie w tym miejscu odcinka drogi gminnej, która jest
utwardzona kamieniem, a obecnie znajduje się w bardzo złym stanie.

Ad 5.
Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek poinformowała Radnych o ostatecznej wersji projektu
uchwały. Podała, że dochody budżetu zwiększone są o kwotę 10 tys. złotych, natomiast
wydatki o kwotę 52.400 zł. Wydatki zwiększone są o kwotę zwrotu dotacji, która nie została
wykorzystana na przedszkola, w związku ze zmianą liczby dzieci. Zmniejszone zostały
wydatki o kwotę 42.400 zł., są to przesunięcia.

Ponadto uległa zmiana nazwy zadania

inwestycyjnego, w zwiazku ze zmianą lokalizacji skateparku, którego umiejscowienie zostało
przeniesione z parku miejskiego na plac przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku. Wobec
powyższego zmianom uległy trzy załączniki do uchwały budżetowej.
Przewodniczący RM poprosił o uwagi do powyższego. W związku z ich brakiem
przystąpiono do głosowania.
Wynik głosowania:
10 za/ 2 przeciw/ 3 wstrzymało się;
b) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku.
W zwiazku z niniejszym projektem Radny Piotr Bujak zapytał, dlaczego Radni mają zgadzać
się na dofinansowanie do zakupu mikrobusu dla PSP, na kwotę 20 tys. złotych, zamiast np.
przeznaczyć te środki na rzecz OSP Gminy Głogówek. Poprosił o podanie szczegółowych
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parametrów dot. samochodu, uzasadniając, by zakupiony wóz nie był kolejnym samochodem
służbowym sztabu dowodzącego, który nijak będzie miał zastosowanie w trakcie działań na
terenie naszej Gminy. Ponadto za żenujące uznał zawarte w uzasadnieniu, do projektu
uchwały stwierdzenie, że Państwowa Straż Pożarna znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej. Zastanawiał się także nad sposobem przyznawania środków poszczególnym
instytucjom.
Odnosząc się do powyższego wystąpienia Radny Andrzej Wawer wskazał, że Radny Bujak
nie bierze pod uwagę całokształtu współpracy Gminy z PSP. Za przykład podał sytuację, gdy
konieczne było usunięcie uszkodzonej przez huragan iglicy wierzy ratuszowej. Wskazał, że
Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów. Poprosił Zastępcę Burmistrza
o przypomnienie ile ta interwencja miała kosztować.
Zastępca Burmistrza podała, że wysięgnik, który przyjechał z Opola był za krótki, wobec
czego konieczne było sprowadzenie dźwigu aż z Zabrza. Usunięcie iglicy miało kosztować
Gminę ok. 20 tys. złotych.
Kontynuując Radny Andrzej Wawer wskazał, że jest to jeden z wielu przykładów dobrej
współpracy.
Radny Mariusz Wdowikowski dodał, że PSP w Prudniku szkoli wszystkich strażaków
ochotników za darmo.
Przewodniczący RM zapytał o dalsze uwagi. W zwiazku z ich brakiem odczytał projekt
uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania.
Wynik głosowania:
14 za/1 przeciw/0 wstrzymało się;
c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Radny Piotr Bujak zapytał czy wnioskodawca projektu uchwały posiada wiedzę, czy
Komisariat Policji w Głogówku ma wakaty czy jest obsadzony pełną załogą. Uzasadnił, że
w przypadku wolnych miejsc pracy, przekazywanie dofinansowania na rzecz dodatkowych
patroli traci zasadność. Zapytał także na ile patroli starczy ta kwota, gdzie widywani są
policjanci i o jakich porach.
Radny Andrzej Wawer wyjaśnił, że pieniądze z przekazanego dofinansowania dokładane są
do zapłaty za nadgodziny. Stwierdził, że o wszelkie szczegóły można będzie zapytać
Komendanta Policji podczas kwietniowej sesji.
Wynik głosowania:
13 za/1 przeciw/1 wstrzymało się;
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d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,
Wynik głosowania:
15 za/0 przeciw/0 wstrzymało się;

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz, który poinformował,
iż w dniu 27 stycznia br. Członkowie Komisji rozpatrzyli skargę nr 1/2015 na działalność
Burmistrza Głogówka, dotyczącą nie złożenia informacji o stanie Gminy oraz nieudzielenia
Radnym odpowiedzi na interpelacje złożone na Sesji bieżącej. Stosunkiem głosów 4 do 3
Komisja uznała skargę za bezzasadna.
Następnie głos zabrał Radny Piotr Bujak, autor skargi. Wskazał, iż obecni tu zdają sobie
sprawę, że ewidentnie Statut został przekroczony poprzez nieudzielenie odpowiedzi na
interpelacje oraz nie podanie powodu takiej decyzji.

Podał, że rozumie, iż z jakichś

względów wynik głosowania może być inny niż stan faktyczny i prawny tej kwestii.
Oświadczył, że uzasadnienie do uchwały powinno zawierać konkluzję stanowiącą o tym, że
na mocy obowiązującego Statutu Burmistrz zobowiązany jest, w miarę swoich możliwości
i wiedzy, do udzielania odpowiedzi na Sesji bieżącej.
Przewodniczący RM poinformował, że w miesiącu marcu zostanie powołana Komisja
Statutowa, która zajmie się nowelizacja dokumentu.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący RM poddał pod głosowanie projekt uchwały
uznający skargę nr 1/2015 na działalność Burmistrza Głogówka za bezzasadną.
Wynik głosowania:
8 za/7 przeciw/0 wstrzymało się;

f) w sprawie przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek
Gmin „Aqua Silesia”.
Wynik głosowania:
15 za/0 przeciw/0 wstrzymało się.

Ad 6.
Przewodniczący RM oddał głos Zastępcy Burmistrza, który poinformowała
zgromadzonych, że nie została upoważniona przez Burmistrza Głogówka do udzielenia
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odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych złożone na sesji bieżącej, wobec czego zostaną
przekazane w formie pisemnej.

Ad 7.
Wolne wnioski. Sprawy różne.
Radny Marek Pelka odnosząc się do wielokrotnie poruszanego tematu dotyczącego
awaryjnych prędkościomierzy ustawionych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości
Rzepcze, zawnioskował o kolejny monit w tej sprawie, uzasadniając, iż urządzenia te działają
tylko w pogodne dni. Tak, więc w ostatnim czasie są kompletnie bezużyteczne.
Przewodniczący RM poprał postulat Radnego Pelki.

Następnie Przewodniczący RM poinformował o pismach, które wpłynęły do Biura Rady
wskazując, iż poruszane w nich kwestie nie leżą w kompetencji Rady tak, więc zostały
przekazane do załatwienia wg właściwości. Przewodniczący RM podał także o kolejnej
skardze na działalność Burmistrza, która zostanie rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną
w miesiącu lutym.

Radna Gabriela Nizińska zapytała, dlaczego na sesji nieobecny jest radca prawny.
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w chwili obecnej reprezentuję Gminę Głogówek w sądzie.
Radna Gabriela Nizińska stwierdziła, że dziwnym zbiegiem okoliczności radca ma zawsze
sprawy sądowe w tym samym czasie, co sesje.
Przewodniczący RM zaproponował, by w przypadku woli spotkania Radnego z radcą
pracownik Biura Rady umawiał termin.

Radna Gizela Grzesik poparła interpelację Radnej Gabrieli Nizińskiej dotyczącą utworzenia
pasów dla pieszych na ul. Skargi.

Radny Andrzej Wawer wskazał, iż także jest zwolennikiem tej inicjatywy. Poinformował, że
podczas minionej kadencji w ślad za złożonymi przez niego oraz Radną Barbarę Grzegorczyk
podobnymi interpelacjami, zostało wystosowane pismo do zarządcy drogi GDDKiA,
a otrzymana odpowiedź była odmowna.
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Radna Gabriela Nizińska uzupełniła, że wnioskowane w ten czas przejście dotyczyło
ul. Skargi, ale na wysokości ul. Wodnej. Natomiast Radna miała na uwadze głównie
wykonanie przejścia na wysokości „Biedronki”.

Dalszych wniosków nie zgłoszono.

Ad 8.
W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM Mieczysław
Hołówko zakończył posiedzenie V Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko
Protokolant:
Małgorzata Wolf
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