PROJEKT PROTOKOŁU NR XIII/2015
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 października 2015 roku
Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku Mieczysław Hołówko. Przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności
Dyrektorów Szkół oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głogówek.
Przewodniczący stwierdził quorum. Na 15 Radnych, obecnych 14.
Lista obecności Radnych, gości zaproszonych do udziału w Sesji oraz lista sołtysów stanowią
odrębny załącznik do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do porządku obrad, wobec ich braku przystąpiono do
głosowania, nad Porządkiem niniejszej treści:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie Quorum,
c) uchwalenie porządku obrad,
d) przyjęcie Protokołu z XII sesji RM.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych:
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok,
b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na
2016 rok.
4. Plan obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek.
5. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2014/2015.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków dla Gminy Głogówek,
b) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Głogówek w
2016 roku,
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy
dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek,
będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat,

d) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej
płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy
Głogówek,
e) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek,
f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Kolejno Przewodniczący RM zapytał o uwagi do projektu protokołu z XII Sesji RM
w Głogówku. Wobec ich braku przystąpiono do głosowania nad w/w protokołem, który przyjęto
jednogłośnie.

Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informacje o swojej pracy w okresie
międzysesyjnym.

Następnie Przewodniczący RM poprosił o przedstawienie przez Burmistrza informacji nt.
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Głogówek.

W związku z kończącą się kadencją Zarządu Gminnego OSP i zbliżającymi się wyborami
Burmistrz na ręce obecnych przedstawicieli OSP złożył serdeczne podziękowania za pełnioną służbę.
Podkreślił, że od momentu objęcia funkcji Prezesa Gminnego ZOSP, dokładał wszelkich starań celem
poprawy działalności OSP. Przypomniał powódź, która dotknęła Gminę Głogówek w 2007 r.,
ukazującą kiepski i niedofinansowany stan techniczny całej infrastruktury OSP, ale również wielkie
poświęcenie i zaangażowanie strażaków ochotników. Wówczas, wspólnie z Radą została podjęta
decyzja o konieczności pilnego doposażenia straży. Podkreślił, że w chwili obecnej jednostki z Gminy
Głogówek są wzorem dla Powiatu Prudnickiego. Czego efektem między innymi jest zdobywanie

czołowych miejsc w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. W tym miejscu Burmistrz
złożył gratulacje jednostce, która w w/w zawodach, w roku bieżącym zajęła pierwsze miejsce tj.
jednostce OSP Wróblin. Uznał, że wyposażenie niektórych jednostek, niejednokrotnie jest lepsze niż
w straży zawodowej. Jest to podyktowane min. tym, że na terenie naszej Gminy nie znajduje się PSP,
zatem wszystko opiera się na ochotnikach. Tak więc niezbędne będą kolejne inwestycje.
Następnie Burmistrz poinformował, ile w roku bieżącym zostało przeznaczone pieniędzy na
wynagrodzenie strażaków w ramach ekwiwalentów – 29 300 zł. Przy czym, z woli członków OSP
pieniądze te nie trafiają do kieszeni strażaków, tylko wydawane są na działalność jednostek.
Zwracając się do obecnych strażaków Burmistrz podziękował, że służbę na rzecz Gminy Głogówek.
Podał, że niejednokrotnie miał okazję brać udział w różnych akcjach i naocznie być świadkiem
zaangażowania i ofiarności strażaków.
Następnie Burmistrz przytoczył, co następuje:
Na działalność OSP w roku 2015 zaplanowano środki finansowe w wysokości 536 824,00 zł.
Na chwilę obecną wykonanie kształtuje się na poziomie ok. 430 tys. zł. W/w suma jest wynikiem
m. in. następujących zobowiązań.
Lp.

Nazwa

Kwota

1

Ekwiwalenty za akcje ratownictwa poż.

29 300,00,-

2.

Energia elektryczna i woda

47 685,84,-

3.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa

87 681,02,-

4.

Ubezpieczenia poj./OC,NW/ oraz strażaków

20 455,00,-

5.

Badania lekarskie okresowe i psychologiczne

8 156,50,-

6.

Zakup usług pozostałych (przeglądy sam. strażackich,
rejestracja pojazdów, szkolenia oraz inne usługi świadczone
na rzecz obrony p.poż.)

58 773,41,-

Ponadto w roku sprawozdawczym przeprowadzono następujące inwestycje:
Lp.

Nazwa

Kwota

1

Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Wierzch

80 000,00,-

2.

Remont samochodu straż. jednostki OSP Racławice Śl.

23 240,85,-

3.

Modernizacja budynku OSP Głogówek

110 000,00,-

4.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Twardawa

4 400,00,-

5.
6.

Zakup terminalu alarmowania SMS i stacji obiektywnej DSP 7 560,00,dla OSP Głogówek
Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Stare Kotkowice
5 292,00,-

7.

Zakup motopompy dla OSP Zwiastowice

4 800,00,-

8.

Zakup torby ratowniczej dla OSP Kazimierz

9.

Zakup radiotelefonu (2 szt.) dla OSP Biedrzychowice

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4 320,00,-

2 719,20,- (+1 816,80,WFOŚiGW)
Przezwojenie i remont syreny strażackiej jednostki OSP 2 188,17,- (+1 119,90,Dzierżysławice
ZOSP RP)
Naprawa samochodu OSP Kazimierz
8 794,55,Zakup 2 sztuk aparatów nadciśnieniowych dla OSP 5 080,80,- (+3 991,20,Kazimierz
WFOŚiGW)
Naprawa samochodu OSP Mionów
6 605,00,Zakup ubrań koszarowych i ochronnych, hełmów strażackich
oraz butów specjalnych dla OSP Rzepcze
Zakup rozdzielacza kulowego, butów strażackich oraz węży
tłocznych dla OSP Stare Kotkowice
Zakup butów specjalnych, latarek do hełmów, ubrań
ochronnych i koszarowych dla OSP Szonów
Zakup terminalu alarmowania SMS dla jednostki OSP
Szonów
Zakup i montaż okien PCV w Jednostce OSP Twardawa

6 018,80,- (+4 360,00,ZOSP RP)
3 369,00,4 313,36 (+3 400,00
ZOSP RP)
1 620,00,3 396,62,-

Kontynuując Burmistrz uznał, że przykre jest to, iż są osoby, które w sposób anonimowy
szkalują Ochotnicze Straże Pożarne, szczególnie z uwagi na ofiarność członków OSP, ich
zaangażowanie oraz poświęcony czas.

Poinformował, że na ta chwilę łączna liczba członków

w Gminie Głogówek to 749 osób, w tym 43 kobiet, które także zajmują czołowe miejsca
w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. Burmistrz oświadczył, iż w przyszłorocznym
budżecie ponownie zostanie zabezpieczona odpowiednia suma, na rzecz działalności OSP. Kończąc
swoje wystąpienie ponownie podziękował za ofiarną służbę.
Przewodniczący RM dołączył się do słów uznania oraz podziękowań pod adresem strażaków.

Ad 3.
Przewodniczący RM przystąpił do uchwalenia stawek podatków lokalnych:
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na
2016 rok,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
W związku z brakiem uwag projekt został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;

b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków
transportowych na 2016 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 4.
Plan obchodów Święta Niepodległości w Gminie Głogówek został przyjęty do wiadomości.
Przewodniczący RM zaprosił wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach.

Ad 5.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do niniejszego pkt Porządku obrad. Wobec ich braku,
zwracając się do obecnej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Twardawie oraz Pani Dyrektor
Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich pogratulował najwyższych wyników sprawdzianu
i egzaminów za rok szkolny 2014/2015.

Ad 6.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie następujące uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków dla Gminy Głogówek,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
9 za/ 3 przeciw/ 2 wstrzymało się.

b) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Głogówek
w 2016 roku,

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
9za/ 2 przeciw/ 3 wstrzymały się;

c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy
dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek,
będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się;

d) w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej
płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy
Głogówek,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radna Róża Zgorzelska zastanawiała się, czy po podjęciu niniejszej uchwały uregulowany
zostanie handel na terenie miasta, tak by główne życie kupieckie skupić na nowym targowisku.
Przewodniczący RM wyjaśnił, że w niniejszej uchwale mowa jest o stawkach opłaty targowej,
a nie o wyznaczonych pod tą działalność miejscach. Przewodniczący RM zakończył dyskusję, po
czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się;

e) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek,
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Piotr Bujak zgłosił wniosek formalny o zarządzenie 5 min. przerwy, w celu uspokojenia
emocji i zastanowienie się na tym, kto i jakie role pełni na tej sali. Uznał, że notoryczne ograniczanie
próby dyskusji jest niesłychane.
Wniosek został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco:
6 za/ 8 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Wobec powyższego Przewodniczący RM kontynuując poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się;

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Głogówek
w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało się.

Ad 7.
Zapytania Radnych:
Radny Piotr Bujak:
1. Poprosił o uszczegółowienie informacji, czego dotyczyły następujące spotkania Burmistrza:
•

Spotkanie z Prezesem OZPN w dn. 05.10.2015 r.,

•

w Urzędzie Marszałkowskim w dn. 08.10.2015 r.,

•

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dn. 12.10.2015 r.,

•

w Urzędzie Wojewódzkim w dn. 26.10.2015 r.

2. Poprosił o udzielenie informacji na temat sytuacji związanej z posesją w miejscowości
Szonów, zamieszkiwanej przez Panią, która skarży się na to, że znajdujący się przed jej

domem rów wykorzystywany jest przez nieznane osoby do odprowadzania nieczystości. Na
chwilę obecną, w rowie tym znajdują się betonowe kręgi, porośnięty on jest także różnymi
krzewami. Wobec powyższego, zapytał czy zostaną podjęte działania, których celem będzie
ustalenie, czy rowem rzeczywiście płyną nieczystości oraz ewentualnie, jeśli taka sytuacja ma
miejsce, czy zostaną podjęte kroki, celem zakończenia wspomnianego procederu.
3. Poinformował, że w ostatnim czasie otrzymał informacje od mieszkańców Gminy, iż dostają
oni wezwania do uzupełnienia deklaracji śmieciowych, czy na późniejszym etapie wezwania
do zapłaty. Wystawiane są one na podstawie rzekomo przeprowadzonych kontroli. Wobec
czego poprosił o udzielenie informacji na temat tego, w jakim trybie, w jakiej formie
i w jakim okresie kontrole te były bądź są przeprowadzane. Poprosił także o informację, kto je
przeprowadzał. Zwrócił się o wystosowanie do mieszkańców Gminy jasnego komunikatu, np.
poprzez „Życie Głogówka” czy też stronę internetową, bądź w inny możliwy sposób, o tym że
zobowiązane do uiszczania opłat za śmieci są osoby faktycznie zamieszkałe.
4. Poprosił o przedstawienie całościowych kosztów imprezy pt. „Uczta Głogówecka” wraz
z rozbiciem na poszczególne wydatki.
5. W nawiązaniu do odpowiedzi uzyskanych na poprzedniej sesji, poprosił o doszczegółowienie
informacji na temat wyjazdu na dożynki do Soleczników Małych. Konkretnie, jaki podmiot
wystosował zaproszenie oraz jaki był skład delegacji.
6. Pozostając przy odpowiedziach na interpelacje z sesji minionej, zwrócił się do Burmistrza
z prośbą o wyjaśnienie, co miał na myśli, mówiąc, że „Odpowiedzi udzielił Radny
Regimowicz Henryk”, a także, że „Odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szonowie Grażyna Kowalska-Woźny”. Przypomniał, że Statut obowiązuje wszystkich,
a jasno z niego wynika, że zapytania kieruje się do Burmistrza. Zaznaczył, że zadane pytanie
skierowane było bezpośrednio do Burmistrza. Poprosił o odniesienie się do tej kwestii.
7. Ponownie poprosił o udzielenie informacji, kto jest właścicielem budynku, w którym mieści
się Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku, na jakich warunkach korzysta z niego Gmina
Głogówek, na podstawie jakich umów, dokumentów, a także jakie były zakresy zawieranych
umów najmu, użyczenia itp. Za okres od 2006 r. Na jakich zasadach, z jakim okresem
obowiązywania były zawierane te umowy.
8. Ponowił także prośbę o udzielenie informacji na temat wszystkich delegacji Burmistrza
począwszy od stycznia br. do chwili obecnej, ze wskazaniem wszystkich wyjazdów, ilości
przebytych kilometrów oraz środka transportu.
9. W kontekście dwóch w/w pytań zauważył, że nie udzielając odpowiedzi na nie Burmistrz
zasłonił się 21 par., 1 pkt Statutu, który wprost stanowi: zapytania składa się w sprawach

aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie
faktycznym. Wobec powyższego poprosił o przedstawienie wykładni tego zapisu, gdyż
zdaniem Radnego zadane pytania dokładnie wypełniały jego zapisy.

Radny Marek Pelka:
•

zapytał czy pkt dotyczący „zapytań Radnych” zawsze już bedzie umiejscowiony w końcowej
części Porządku obrad,

•

wskazał, że podczas ostatnich obrad Sesji RM wybrzmiało, iż Burmistrz nie planuje
jakichkolwiek dofinansowań do remontów dróg powiatowych. Takie samo stanowisko
przedstawiono podczas spotkania w miejscowości Kierpień związanego z remontem mostu.
Tymczasem 6 października br. Gmina wystosowała do Powiatu pismo z deklaracją
o dofinansowaniu do remontu drogi w Dzierżysławicach, jak również innej drogi. Wobec
czego zapytał, czy ostatecznie nastąpi jednak współfinansowanie przebudowy dróg
powiatowych oraz jaka jest możliwość zabezpieczenia w budżecie Gminy Głogówek środków
na dofinansowanie przebudowy mostu w Kierpniu. Ponadto zapytał, na jakiej podstawie
zostały wybrane akurat te drogi i skąd ta nagła zmiana stanowiska.

Radna Róża Zgorzelska:
•

w kontekście wizyty Burmistrza w towarzystwie Pani Wiceburmistrz oraz Przewodniczącego
RM w biurze TSKN-u w Opolu, zapytała o cel tego spotkania. Jako Członek Zarządu
Wojewódzkiego wyraziła ubolewanie, że została pominięta przy planowaniu spotkania,

•

odniosła się do wystąpienia Burmistrza związanego z działalnością OSP Gminy Głogówek,
poprzez które, w jej odczuciu została „rzucona kość niezgody” jakoby ktoś szkalował
strażaków. W związku z czym żądała, by w lokalnej prasie Burmistrz raczył wyjaśnić tą
sprawę, ze wskazaniem konkretnej osoby, która rzekomo oczernia strażaków. Oświadczyła, że
taka sytuacja nie miała miejsca. Stwierdziła, że jest jej bardzo przykro, iż poraz kolejny
Burmistrz swoją wypowiedzią doprowadza do konfliktów pomiędzy mieszkańcami. Uznała, że
Burmistrzowi powinno zależeć na tym, by jednoczyć, a nie dzielić lokalną społeczność.

Radna Gabriela Nizińska:
•

uznała, że ustawa „śmieciowa” jest nieszczelna, gdyż w dalszym ciągu po rowach porzucane
są śmieci. Wynika z tego, iż w wciąż istnieją osoby, które nie mają zawartych umów na odbiór
odpadów,

•

w kontekście podjętej uchwały dot. opłaty targowej stwierdziła, iż zawarte tam zapisy
umożliwiające handel w innych miejscach niż targowisko są niezasadne. Wskazała, że gdyby
jasno powiedziane było, iż handel może być prowadzony tylko i wyłącznie na targowisku,
z czasem ludzie przyzwyczailiby się do tego stanu sprawy.

Radny Tomasz Nosol poruszył problem znacznej ilości awarii tutejszych parkomatów. Uznał, że
należałoby zająć się tą sprawą.

Radny Piotr Bujak przedstawił niniejszą interpelację, którą następnie złożył na ręce
Przewodniczącego RM:
Poinformował, iż zmierzając na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przed budynkiem Urzędu
spotkał osobę na wózku inwalidzkim, która skorzystała z dzwonka dla osób niepełnosprawnych,
w celu załatwienia sprawy urzędowej. Podał, że obsługa tej osoby wyglądała, w taki sposób, że
kazano jej czekać kilkanaście minut na przejściu dla pieszych, przed budynkiem Ratusza. Uznał, że
jest to nieprofesjonalne oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia osoby zainteresowanej, jak również
uczestników ruchu drogowego. Wskazał, że z relacji interesanta wynikało, iż jest to stała praktyka,
która jest szczególnie dokuczliwa podczas złych warunków atmosferycznych.
W zawiązku z powyższym za pośrednictwem niniejszej interpelacji, Radny zwrócił się
o przeanalizowanie możliwych do usunięcia barier architektonicznych w budynku Ratusza oraz
przestrzeni miejskiej.

Radny Tomasz Nosol zapytał o dalsze plany budowy kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący RM w związku z interpelacją Radnego Bujaka podkreślił, że nieprawdą jest
jakoby osoba niepełnosprawna stała na pasach, gdyż wychodził akurat z budynku i widział tą
sytuację. Podał, iż osoba ta znajdowała się bezpośrednio przy murach Urzędu. Zwracając się od
Sekretarza Gminy Głogówek Pani Anny Barysz, zapytał czy prawdą jest, iż obsługa trwała tak długo.
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż musi rozeznać tą sprawę, gdyż nie zna jej szczegółów.
Radny Andrzej Wawer stwierdził, że był świadkiem tej sytuacji i może potwierdzić, że
interesant został obsłużony niezwłocznie. Ponadto dodał, że osoba ta zatrzymała się z boku,
w bezpiecznym miejscu, a nie na pasach jak twierdził Radny Bujak.

Ad 8.
Pani Sekretarz informowała, że odpowiedzi na pytania Radnych zostaną udzielone w formie
pisemnej.

Ad 9.
Radny Powiatowy Tadeusz Wrona, w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Kolei Racławice
Śląskie rozdał zgromadzonym kalendarze promujące regionalną kolej.
Radna Róża Zgorzelska wyraziła nadzieję, że uda się nawiązań współpracę pomiędzy Musem
Wiejskim w Biedrzychowicach a Stowarzyszeniem Miłośników Kolei. Dzięki czemu możnaby
stworzyć turystyczną trasę Biedrzychowice – Racławice Śl. – Kazimierz – Wróblin. Tym bardziej, iż
zbliża się nowe rozdanie pieniędzy unijnych. Wobec czego, uznała, że warto byłoby już dzisiaj
zastanowić się nad takim projektem.

Przedstawiciel

jednostki

OSP

Twardawa,

w

imieniu

strażaków

złożył

serdeczne

podziękowania Burmistrzowi oraz Radnym za wsparcie i przyczynienie się do modernizacji i rozwoju
lokalnych jednostek OSP.

Radny Piotr Bujak odniósł się do pisma otrzymanego od Przewodniczącego RM, w związku ze
złożoną interpelacją na Sesji wrześniowej. Zauważył, że zgadza się z jego treścią, niemniej jednak
uznał, że w obowiązku Przewodniczącego było przekazanie tejże interpelacji do Burmistrza, o co
poprosił.
Przewodniczący RM poinformował, że skonsultuje się w tej sprawie z radcą prawnym,
jednakże nie czuje się w kompetencji, by udzielać odpowiedzi na zawarte w interpelacji pytanie.

Ad 10.
W związku wyczerpaniem Porządku Obrad Przewodniczący RM w Głogówku Mieczysław
Hołówko zakończył posiedzenie XIII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko
Protokolant:
Małgorzata Wolf

