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

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Hołówko.
Na 15 Radnych, obecnych 14. W sesji nie uczestniczył Radny Marek Pelka.
Lista obecności Radnych, gości zaproszonych do udziału w Sesji oraz lista sołtysów
stanowią odrębny załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM odczytał proponowany Porządek obrad.
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie Protokołu z X sesji RM.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas sesji Rady Miejskiej
w Głogówku w okresie od grudnia 2014 r. do lipca 2015 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Opolskiego na przebudowę chodnika w miejscowości Szonów,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek,
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Głogówek,
e) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych,
f) w sprawie wyboru ławników,
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
5. Zapytania Radnych.
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6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Radny Piotr Bujak zgłosił następujący wniosek formalny:
wniosek o wprowadzenie zmiany w proponowanym Porządku obrad poprzez dołączenie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia potrzeby budowy obwodnicy Głogówka, który został
przedłożony Przewodniczącemu RM w kwietniu br. Uznał, że Przewodniczący RM
każdorazowo przed głosowaniem wyraża swoje negatywne zdanie wobec niniejszego
projektu. Stwierdził, że dzisiejsza wola Rady, będzie jednocześnie odzwierciedleniem intencji
wobec poparcia budowy obwodnicy. Dodał, że niniejszy projekt nic nie kosztuje, a może być
podstawą do podjęcia szerszej dyskusji na ten temat.
Radny Andrzej Wawer oświadczył, że wszystkim znane są realia. Wobec czego
przyjmowanie tej uchwały uznał za bezzasadne. Zaznaczył, że wolą Rady jest by obwodnica
powstała. Natomiast w obliczu stanowiska GDDKiA, do 2020 r. nie prognozuje się
przeprowadzenia tej inwestycji.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz zwracając się do Radnego Piotra Bujaka podał,
by ten nie manipulował demokracją i przysłuchał się informacjom Rządu, co do realizacji
budowy obwodnic. Planowane jest wybudowanie 57 obwodnic na terenie całego kraju.
Wyrażanie przez kogoś opini bądź wstrzymanie się, nie jest akceptacją czy negacją.
Radna Gizela Grzesik wobec powyższego przytoczyła jeden z zapisków programu
wyborczego
z

„Niezależnych

parlamentarzystami,

Razem”

przedstawicielami

następującej
GDDKiA

treści:
oraz

„szeroka

Sejmikiem

współpraca
Województwa

Opolskiego celem poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi krajowej nr 40, oraz wpisanie
zadania budowy obwodnicy Głogówka do Rządowego Programy Budowy Dróg i Autostrad.
Radny Piotr Bujak dodał, że w związku z poniższym oczekuje głosowania zgodnego
z programem.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący RM poddał pod głosowanie
wniosek Radnego Piotra Bujaka w sprawie „wprowadzenia zmiany w proponowanym
Porządku obrad poprzez dołączenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia potrzeby budowy
obwodnicy Głogówka”.
Wynik głosowana:
6 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Wobec odrzucenia wniosku Przewodniczący RM poddał pod głosowanie Porządek
obrad w odczytanej wcześniej wersji.
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Wynik głosowania:
8 za/ 5 przeciw/ 1 wstrzymał się.

Następnie Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z X sesji RM.
W związku z ich brakiem, przystąpiono do głosowania.
Wynik głosowania:
8 za/ 4 przeciw/ 2 wstrzymał się.

Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informację o swojej pracy w okresie
międzysesyjnym, która została przyjęta do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.
Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych podczas sesji Rady Miejskiej
w Głogówku w okresie od grudnia 2014 r. do lipca 2015 r. zostało przyjęte do wiadomości
i stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie następujące uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: bez rozstrzygnięcia – 3 za/ 3 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
W związku z brakiem uwag projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
9 za/ 4 przeciw/ 1 wstrzymały się;

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na
przebudowę chodnika w miejscowości Szonów,
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
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Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Piotr Bujak wskazał, że po raz kolejny zwiększa się próg dofinansowania,
a uchwała trafia pod obrady. Podkreślił, że nie jest przeciwnikiem dofinansowania inwestycji
ZDW polegającego na budowie chodnika w Szonowie. Jednakże jest zainteresowany
tutejszymi publicznymi finansami. Uznał, że inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich,
a Gmina Głogówek miała udzielać jedynie wsparcia. Podał, że oferta, która zwyciężyła
w przetargu opiewała na kwotę 348 619,99,- zł. W chwili obecnej pod głosowanie zostaje
poddane dofinansowanie w kwocie 295 tys. zł. co daje ok. 85% inwestycji. W związku
z powyższym zapytał, kto zawarł takie porozumienie.
Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w porozumieniu zawarty jest zapis stanowiący
o tym, że Województwo może zlecić z wolnej ręki do połowy wartości przetargu dalszy
zakres prac. Ponieważ wartość szacunkowa była wyższa, do kwoty przetargu została dopisana
umowa opiewająca w sumie na ponad 400 tys. złotych.
Radny Piotr Bujak dodał, że z tej kwoty ok. 300 tys. finansuje Gmina.
Radny Mariusz Wdowikowski, jako przedstawiciel miejscowości Szonów oświadczył,
że tradycyjnie corocznie, każde sołectwo organizujące Dożynki Gminne wiele na tym
korzysta, poprzez różnego rodzaju inwestycje.
Radna Róża Zgorzelska wyraziła swoje ubolewanie i żal, że pomimo corocznie
składanych deklaracji Biedrzychowice nie może doprosić się o organizację dożynek w tym
sołectwie. Ponadto dodała, że uzyskała informację, iż koszt remontu drogi gminnej
w Biedrzychowicach wyniesie 100 tys. Wobec powyższego remont odbędzie się w dwóch
etapach, rozłożonych na dwa lata – po 50 tys. w każdym roku. Uznała to za absurd.
Zaapelowała o zorganizowanie dożynek w Biedrzychowicach i wyremontowanie dróg.
Radny Stanisław Stadnicki w woli wyjaśnienia wskazał, że inwestycja w Szonowie
jest gminna, a nie wojewódzka.
Radny Piotr Bujak zwracając się do obecnych Radnych zapytał, czy uważają za
gospodarne comiesięczne dodawanie pieniędzy do sumy dofinansowania.
Przewodniczący RM wskazał, że są to pieniądze publiczne wydatkowane na publiczny
cel. Stwierdził, że skoro prowadzone są inwestycje w danej miejscowości, przy okazji dużego
przedsięwzięcia, jakim są Dożynki Gminne, należy mieszkańcom maksymalnie pomóc
i wykonać taki zakres prac, na jaki pozwala budżet, tak by się mieszkańcom lepiej żyło.
Przewodniczący RM zamknął powyższą dyskusję i poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
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Wynik głosowania:
9 za/ 3 przeciw/ 2 wstrzymały się;

c) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek,
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Piotr Bujak zapytał czy jest obecny pracownik merytoryczny, który mógłby
udzielić informacji, co do niniejszej uchwały.
Przewodniczący RM odpowiedział, że nie, jednakże czas na to był podczas procedur
komisyjnych.
Wynik głosowania:
8 za/ 0 przeciw/ 6 wstrzymały się;
Radny Andrzej Wawer dodał, że większość spraw rozstrzygana jest podczas posiedzeń
komisji, kiedy jest czas na to by poprosić na salę pracownika, szczegółowo wypytać i omówić
wszelkie wątpliwości.
Radny Piotr Bujak wskazał, że komisja nie zamyka procedury uchwałodawczej,
a głosowanie jest jej ostatnim aktem, natomiast przed głosowaniem powinny padać pytania
w imię dobra Gminy Głogówek.

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie
umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek,
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;
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e) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych,
Przewodniczący RM poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie
opinii w sprawie niniejszego projektu uchwały.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Przewodniczący RM poinformował, że wszelkie informacje i materiały związane z sprawą
wyboru ławników zostały odpowiednio wcześnie przekazane Radnym za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;

Zgodnie z Regulaminem Przewodniczący RM poprosił o zgłaszanie kandydatur do
składu Komisji Skrutacyjnej.
Radny Andrzej Żebrowski zaproponował kandydaturę Radnego Piotra Samsona, który
wyraził zgodę.
Radny Andrzej Żebrowski zaproponował kandydaturę Radnego Piotra Bujaka, który nie
wyraził zgody.
Radny Andrzej Wawer zaproponował kandydaturę Radnego Henryka Regimowicza, który
wyraził zgodę.
Radny Andrzej Wawer zaproponował kandydaturę Radnej Gabrieli Nizińskiej, która wyraziła
zgodę.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad każdą z kandydatur. Wszyscy kandydaci do
składu Komisji Skrutacyjnej tj.
•

Radny Piotr Samson,

•

Radny Henryk Regimowicz,

•

oraz Radna Gabriela Nizińska – zostali wybrani jednogłośnie.

Następnie Członkowie Komisji Skrutacyjnej zebrali się i rozdali obecnym Radny karty
do głosowania sporządzone zgodnie z wytycznymi. Po dokonanym akcie głosowania,
Członek Komisji Skrutacyjnej Piotr Samson odczytał kolejno listę Radnych, natomiast
wybrana na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Radna Gabriela Nizińska zebrała karty od
wszystkich Radnych. Po czym nastąpiło liczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.
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Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Radna Gabriela Nizińska odczytała protokół
w niniejszym brzmieniu:
„Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
sporządzony na sesji w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Gabriela Nizińska;
2) Członek Komisji Skrutacyjnej – radny Henryk Regimowicz;
3) Członek Komisji Skrutacyjnej – radny Piotr Samson;
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Głogówku obecnych na sesji uprawnionych do
głosowania: 14.
2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku zgłoszono dwie (2) kandydatury:
1) Wiesława Eugenia Małkowska,
2) Marian Bogumił Milewski.
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 14.
4. Liczba kart wyjętych z urny 14, ilość kart wyjętych z urny różni się od liczby osób, którym
wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z powodu NIE DOTYCZY.
5. Liczba kart nieważnych 0.
6. Liczba głosów oddanych na kandydata:
1) Wiesława Eugenia Małkowska:
a) za wyborem kandydata na ławnika

11 głosów,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika

3 głosów,

c) bez dokonania wyboru

0 głosów;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, Wiesława Eugenia
Małkowska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrany na
ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku.
2) Marian Bogumił Milewski:
a) za wyborem kandydata na ławnika

14 głosów,

b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika

0 głosów,

c) bez dokonania wyboru

0 głosów;

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, Marian Bogumił Milewski
uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do
Sądu Rejonowego w Prudniku.
(...)
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Na tym protokół zakończono i podpisano (...)”

Wobec powyższego Przewodniczący RM przystąpił do odczytania niżej wymienionego
projektu uchwały.
f) w sprawie wyboru ławników,
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się;
Następnie Przewodniczący RM złożył gratulacje na ręce obecnego na sali pana Mariana
Milewskiego, po czym przystąpił do dalszej realizacji programu.

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Regimowicz poinformował, że podczas
posiedzenia w dniu 25.08.2015 r. skarga została uznana za bezzasadną.
Przystąpiono do głosowania wynikiem, którego skarga została uznana za bezzasadną
następującym stosunkiem głosów:
8 za/ 0 przeciw/ 6 wstrzymało się.

Ad 5.
Zapytania Radnych:
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba:
1. zapytała czy rozpoczęły się już prace porządkowe wzdłuż drogi polnej między
Racławicami Śląskimi a Wierzchem,
2. zwracając się do obecnego na sali Radnego Powiatowego Tadeusza Wrony, zapytała
o wielokrotnie poruszaną kwestię odkopania rowów wzdłuż drogi powiatowej
Dzierżysławice – Racławice Śląskie,
3. ponadto zapytała o termin rozpoczęcia prac wzdłuż drogi krajowej na ulicy
Głubczyckiej w Racławicach Śląskich.

Radna Róża Zgorzelska zapytała czy stałą praktyką stanie się zwoływanie sesji w niedzielę,
czy jest to szczególny przypadek.

Radna Gizela Grzesik poinformowała, że wyborcy zgłosili jej, iż rzekomo opłaty za śmieci
są pobierane nie od zadeklarowanego faktycznego miejsca zamieszkania, a od ilości osób
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zameldowanych. Dodała, że dochodzą do niej sprzeczne informacje w tej kwestii. Poprosiła
o pisemne wyjaśnienie sprawy.

Radna Gabriela Nizińska:
1. wskazała, że ławka zabrana z ul. Zamkowej na wysokości sklepu monopolowego,
celem uniknięcia głośnych nocnych rozmów, została przeniesiona na plac powyżej
przystanku PKS, co przyczyniło się do stworzenia miejsca spotkań zakrapianych
alkoholem.
2. zapytała, kiedy zostanie zamontowana iglica na wierzy ratusza.

Radny Piotr Bujak:
1. wniósł o uszczegółowienie następujących pozycji z „Informacji Burmistrza o pracy
między sesjami” tj. spotkania z dnia: 15.07., 29.07., 31.07.,11.08.,12.08.,15.08, 19.08.
21.08. Poprosił o przedstawienie celu wymienionych spotkań, ich przebiegu oraz
efektu,
2. zapytał czy planuje się zmianę organizacji ruchu na ul. Fabrycznej, w związku
z nagminnym łamaniem przez kierowców nakazu ograniczenia prędkości,
3. poinformował, że baner umiejscowiony na wjeździe do Głogówka od strony
Kędzierzyna-Koźla jest zmurszały i porośnięty chwastami. Zapytał czy planuje się
uporządkowanie terenu wokół, jeśli tak to kiedy, oraz czy planowane jest ustawienie
podobnych banerów na pozostałych wjazdach do miasta,
4. poprosił o podjęcie działań wg właściwości w zakresie przeglądu oraz wymiany kratek
burzowych w miejscowości Wróblin zlokalizowanych w większości wzdłuż drogi
powiatowej. Wskazał, że są w bardzo złym stanie technicznym,
5. wniósł o rozważenie możliwości ustawienia lustra drogowego w miejscowości
Wróblin na skrzyżowaniu przy cmentarzu,
6. poprosiło o udzielenie odpowiedzi, na jakim etapie jest tworzenie „Strategii Rozwoju
Gminy Głogówek”, kto opracowuje strategię, czy Radni zostaną włączeni w procedurę
opracowywania strategii,
7. wskazał, że w BIPie Gminy Głogówek nie są zamieszczane Zarządzeni Burmistrza.
Zapytała czy zostanie to uzupełnione,
8. poruszył kwestię biletowania na tutejszym basenie. Podał, że po dokonaniu zakupu
biletu i opuszczeniu kąpieliska nie ma możliwości ponownego wejścia na teren
obiektu tego samego dnia na ten sam bilet. Uznał to za niesprawiedliwe.
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Zaproponował wprowadzenie wejściówek w postaci elastycznych opasek, które
umożliwiałyby swobodne poruszanie się. Nawiązał do znajdującej się na terenie
basenu „budki fast food”. Wskazał, że w związku z brakiem możliwości wyjścia
z basenu z gwarancją ponownego wejścia dzieci musza korzystać z dostępnej
gastronomii, która wpływa negatywnie na nawyki zdrowego żywienia.

Radny Andrzej Wawer:
1. poprosił o przedstawienie kryteriów wyłonienia organizatora „Uczty Głogóweckiej”,
a w szczególności o wskazanie proponowanych przez firmy kwot,
2. poinformował, że mieszkańcy ul. Szkolnej proszą o zamontowanie progów
zwalniających. Podał, iż podjęta została inicjatywa zbierania podpisów pod petycją
w tej sprawie.

Radna Gabriela Nizińska poprosiła o udzielenie informacji w sprawie karty dużej rodziny.

Przewodniczący RM poinformował o złożonej przez Radnego Stanisława Stadnickiego
interpelacji dotyczącej remontu drogi polnej pomiędzy Racławicami Śląskimi a Wierzchem.
Podał, że pełna treść interpelacji trafi do Radnych wraz z odpowiedzią Burmistrza.
Powyższy materiał stanowi załącznik do protokołu.

Radny Tomasz Nosol także złożył na ręce Przewodniczącego RM interpelację w sprawie
spowodowania przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów na terenie miejscowości
Mionów.
Przewodniczący RM poinformował, że pełna treść interpelacji trafi do Radnych wraz
z odpowiedzią Burmistrza.
Powyższy materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel poinformowała, że odpowiedź na wszystkie
interpelacje zostanie udzielona w formie pisemnej.
Przewodniczący RM zwracając się do Radnej Róży Zgorzelskiej wskazał, że
wnioskowano o organizację Sesji w innych godzinach, niż godziny pracy. Wobec czego
została zwołana zwykła Sesja, na dzień, który Przewodniczący RM uznał za słuszny.
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Radna Róża Zgorzelska odparła, że nigdy nie wnioskowała o organizację Sesji
w niedzielę.
Radna Gabriela Nizińska wskazała, że było wnioskowane o organizację Sesji w godzinach
popołudniowych. Jednakże nie przystano na ten postulat, w związku z potencjalnym
generowaniem dodatkowych kosztów oraz utrudnieniami związanymi z udziałem w Sesji
pracowników i kierowników referatów Urzędu.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że podjął decyzję o takim terminie Sesji z uwagi na
imprezę plenerową pn. „Uczta Głogówecka” rozgrywającą się na Rynku. Uznał, że sporo
osób wybierających się na to wydarzenie będzie chciało uczestniczyć w Sesji.
Radna Róża Zgorzelska zapytała, czy przewidziane jest zwoływanie kolejnych Sesji
w niedziele. Uznała, że w związku z zbieżnym terminem Sesji z „Ucztą Głogówecką” została
pozbawiona możliwości uczestniczenia w imprezie.
Przewodniczący RM zakończył powyższą dyskusję.
Głos zabrał Rady Powiatowy Tadeusz Wrona, który odnosząc się do kwestii drogi
powiatowej Dzierżysławice – Racławice Śląskie poinformował, że została powołana komisja,
która w najbliższych dniach dokona oględzin w terenie. Jeszcze w tym roku winien być
przeprowadzony remont na odcinku drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie. Ponadto do
projektu budżetu na 2016 rok zostanie wprowadzone zadanie związane z wykonaniem
remontu kanalizacji burzowej oraz chodnika w miejscowości Dzierżysławice.
Radny poinformował także, iż podjęte zostały skuteczne działania w kierunku otwarcia
mostu w miejscowości Kierpień. Zobligował się także do osobistego monitowania tej sprawy.
Poprosił o zebranie informacji od sołtysów, za pośrednictwem tutejszego Urzędu,
w zakresie potrzeb wykonania remontów wzdłuż dróg powiatowych, które należałoby zgłosić
do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na rok kolejny.
Przewodniczący RM podziękował za wystąpienie.

Kolejno głos zabrała Radna Róża Zgorzelska, która domagała się od Przewodniczącego
RM udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy kolejne Sesje będą także organizowane
w niedzielę.
Przewodniczący RM odpowiedział, że będzie to zależało od potrzeb. Dodał, że
w najbliższym czasie nie przewiduje się zwoływania Sesji w trybie nadzwyczajnym.

Ad 7.
Wolne wnioski i informacje.
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Radny Tomasz Nosol wniósł o połatanie dziur wzdłuż drogi Mionów – Wierzch oraz
drogi z miejscowości Zawada do przysiółku But.
Radna Róża Zgorzelska w nawiązaniu do odbytego spotkania z przedstawicielami
Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” poinformowała, że nikt z głosujących
za wstąpieniem do tejże grupy nie był zainteresowany wzięciem udziału w zebraniu. Wobec
czego rozdała obecnym ulotki informacyjne dot. LDG.
Przewodniczący RM potwierdził, iż wszyscy Radni otrzymali zaproszenie do udziału
w spotkaniu, natomiast skorzystały osoby najbardziej zainteresowane, tak jak np. Radna Róża
Zgorzelska, która wnioskowała o zorganizowanie takiegoż zebrania.

Radny Andrzej Wawer poinformował, że w trakcie kontroli Komisji ds. Społecznych
przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Głogówku, wystosowane zostały dwa
wnioski, które złożono na ręce Przewodniczącego RM. (Stanowią załącznik do protokołu).
Ponadto postulował o uregulowanie kwestii stanu prawnego budynku. Wskazał, że Gmina
otrzymała budynek w użyczenie od Sióstr Elżbietanek z Nysy. Wyjaśnił, że Komisja
ds. Społecznych przy okazji kontroli dokonała oględzin pomieszczeń poddasza. Podał, że
gołym okiem widać szczeliny pomiędzy dachówkami. W związku tym, że w chwili obecnej
remont dachu nie jest możliwy do przeprowadzenia z uwagi na wysokie koszty, należałoby
zastanowić się nad jego maksymalnym zabezpieczeniem na okres zbliżającej się jesieni
i zimy.
Radna Gabriela Nizińska wskazała, że poruszała już ten problem.
Radny Mariusz Wdowikowski zaprosił wszystkich zgromadzonych do udziału
w Dożynkach Gminnych organizowanych w najbliższą niedzielę w Szonowie.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o zorganizowanie przez Komisję
Rolną nadzwyczajnego posiedzenia w terenie, z udziałem właścicieli mostu, który dzieli
działki Gminy Głogówek oraz Gminy Głubczyce. Most jest położony za ul. Mikołaja
Kopernika w Racławicach Śląskich i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.
Użytkowany jest w większości przez rolników z terenu Gminy Głogówek. Konieczne jest
wspólne podjęcie działań celem spowodowania przeprowadzenia remontu.

Radny Piotr Bujak:
•

zaapelował o udostępnienie loginu i hasła do skrzynki, która funkcjonuje pod
jego imieniem i nazwiskiem,
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•

poprosiło o wyjaśnienie wątpliwości w kwestii pisma nr BR.IV.0004.25.2015,
które Radny otrzymał drogą mailową. Poinformował o uchybieniach w tym
piśmie.

Przewodniczący RM wyjaśnił, że udzielił odpowiedzi w ramach istniejących możliwości,
ponieważ przebywał poza miejscem zamieszkania.
Kontynuując Radny Piotr Bujak zapytał czy organizowanie Sesji w niedzielę stanie się
nową praktyka Rady Miejskiej w Głogówku, z czego to wynika i czy prawda jest, że obrady
odbywają się w dniu bieżącym w związku z zbieżnością terminów urlopowych Radnych
„Niezależnych Razem”. W związku ze zwołaniem Sesji w niedzielę zastanawiał się nad
sensem stanowiska Przewodniczącego RM, odnośnie generowania kosztów przez Sesje
organizowane w godzinach popołudniowych. Zaznaczył, że wniosek w sprawie organizacji
Sesji w godzinach popołudniowych dotyczył tylko i wyłącznie dni powszednich.
Przewodniczący RM wskazał, iż Sesje zwoływane są zgodnie ze Statutem, po czym
zakończył dyskusje.

Radny Tomasz Nosol nawiązując do wniosku Wiceprzewodniczącej Bogusławy
Poremby postulował, by Komisja Rolna udała się z wizją lokalną także do miejscowości
Mionów, w kwestii oględzin mostu na „Chojnowicach”.

Przewodniczący RM poinformował o projektach uchwał, które w ostatnim czasie
wpłynęły do Biura Rady. Wskazał, że zasięgnięto opini prawnej w tej kwestii, która zostanie
przekazana autorowi projektów tj. Radnemu Piotrowi Bujakowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko
Protokolant:
Małgorzata Wolf
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