XXII/2016
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Ad 5.
Zapytania Radnych.
Radna Gabriela Nizińska:
1. zgłosiła potrzebę wymiany pokrywy kanalizacyjnej na ul. Szkolonej, która zdaniem
okolicznych mieszkańców pod wpływem poruszających się przez nią samochodów
bardzo hałasuje;
2. na ul. Mickiewicza, na wysokości posesji nr 18, w jezdni powstała bardzo głęboka
dziura. Poprosiła o interwencję w tej sprawie;
3. zwróciła uwagę iż w „parku jordanowskim” jedno z urządzeń jest uszkodzone –
w drabince brakuje jednego szczebelka. Poprosił o pilne załatwienie tej sprawy;
4. wskazując na bardzo zły stan nawierzchni, zapytała czy planowany jest remont drogi
na ul. Ligonia wzdłuż parkingu.

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba:
1. zapytała czy miał już miejsce, a jeśli nie to kiedy zostanie przeprowadzony przegląd
hydrantów na terenie Gminy. W przypadku, gdy kontrola została przeprowadzona,
Radna poprosiła o kopie protokołów;
2. Radna uznała, że tablice informujące o aktualnym objeździe do Kędzierzyna – Koźla,
znajdujące się w obrębie ronda w Głogówku, mylnie wskazują by kierować, się na
Krapkowice. Tymczasem można jechać na Twardawę. Poprosiła o zgłoszenie tej
sprawy wg kompetencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że objazd dot. samochodów powyżej 8 T.

Radny Henryk Regimowicz zgłosił, iż na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków,
graniczącej z ul. Jagiellońskiej znajduje się zlewisko wody, a co za tym idzie nie ma
możliwości przejazd. Poprosił o interwencję w tej sprawie.

Rady Marek Pelka:
1. przypomniał sprawę mostu w Kierpniu. Stwierdził, że otrzymał informacje
o wystosowanym przez Powiat piśmie w sprawie współfinansowania przez Gminę
Głogówek powiatowych inwestycji, min. remontu mostu w Kierpniu. Zapytał, czy
Burmistrz będzie rozmawiał na ten temat ze Starostwem Powiatowym w Prudniku.
O udzielenie ewentualnej informacji poprosił Radnego Powiatowego Tadeusza
Wronę;
2. odnosząc się do otrzymanej odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące dokumentacji na
kanalizację w Rzepczach, mówiącej o tym, że: „został ogłoszony nabór w ramach
zadań poniżej 30 tysięcy”. Radny poinformował, że sprawdził BIP jednakże nie
znalazł tam ani ogłoszenia ani wyniku postępowania. Wobec czego zapytał czy odbył
się taki konkurs i czy temat został rozstrzygnięty, czy też na jakim etapie znajduje się
ta sprawa;
3. zwrócił uwagę, że następującą kwestię chciał poruszyć podczas posiedzeń komisji,
niestety nie był na nich obecny Burmistrz. Wskazał, iż w budżecie Gminy ujęte jest
zadanie dot. remontu oświetlania boiska w Rzepczach. Zapytał czy będzie to
realizowane, jeśli tak to kiedy;
4. Stwierdził, iż wybrzmiało, że lista osób chętnych do udziału w wyjeździe na Litwę jest
„na ukończeniu”, co rozumieć należy iż nie została ona jeszcze zamknięta. Zapytał
więc, do kogo i ewentualnie kiedy, mogą osoby chętne do udziału w wymianie, się
zgłaszać. Poprosił o pilną odpowiedź.

Radny Stanisław Stadnicki:
1. poinformował, że około rok temu odbyło się spotkanie w Racławicach Śląskich
z Panem Kostusiem, który oświadczył iż ul. Głubczycka w Racławicach Śląskich
będzie prawdopodobnie wyremontowana po zgromadzeniu oszczędności z innych
przetargów. Radny uznał, że inne przetargi już się zakończyły. Wobec czego
poprosił o zwrócenie się wg kompetencji jakie są obecne plany wobec
ul. Głubczyckiej w Racławicach Śląskich;
2. poprosił o udzieleni informacji czy w ostatnich 12 miesiącach samorząd powiatowy
powiatu prudnickiego zwracał się do Gminy (Burmistrza, Rady) z jakimkolwiek
pomysłem bądź prośbą współfinansowania zadań na drogach powiatowych;

3. poprosił o udzieleni informacji czy w czasie kiedy część Racławic Śląskich została
wpisana

do

tzw.

„ochrony

konserwatorskiej”,

Konserwator

występował

z jakimkolwiek pismem lub prośbą do Gminy o wyrażenie przez tutejszy samorząd
opinii w tej sprawie.
Radna Gizela Grzesik:
1. zapytała,

kiedy

ostatecznie

zostanie

sfinalizowany

remont

wodociągu

na

ul. Młyńskiej;
2. zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont zapadniętych studzienek na
ul. Powstańców w Głogówku;
3. w imieniu mieszkańców zapytała, kiedy na wierzę ratusza wróci iglica, oraz co się
obecnie z nią dzieje;
4. wskazała, iż rondo im. Oppersdorfa

w Głogówku jest bardzo zaniedbane, co

pogarsza wizerunek miasta.
Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Radna Róża Zgorzelska w imieniu rodziców zapytała, kiedy w Biedrzychowicach zostanie
doposażony plac zabaw przy przedszkolu. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Radny Piotr Bujak:
1. poprosił o udzielenie informacji czego dotyczyło spotkanie:
a) 01.06.2016 r. w WFOŚiGW w Opolu,
b) 03.06.2016

r.

ze

Starostą

Prudnickim,

w

którym

uczestniczył

także

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku,
c) 08.06.2016 r. z Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Infrastruktury Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego,
d) 14.06.2016 r.: z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Antonim Konopką
a także z Prezesem PKS Głubczyce Pawłem Bednarskim,
e) 15.06.2016 r. z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego
Rakoczym,
f) 30.06.2016 r. z Komendantem PSP w Prudniku Grzegorzem Kawą.

Stanisławem

Następnie Radny poinformował, że na ręce Przewodniczącego złoży interpelacje dotycząca
utworzenia elektronicznego kalendarza spotkań i aktywności Burmistrza, który mógłby być
dostępny na stronie internetowej Gminy.
2. Po raz kolejny Radny powrócił do kwestii Strategii Rozwoju Gminy Głogówek.
O tym, że trwają prace nad strategią wiadomo od początku obecnej kadencji,
tj. 2014 roku. Póki co udało się pozyskać informacje, że Gmina poniosła już pewne,
określone koszty związane z przygotowaniem strategii, jednakże ta do dzisiaj nie
została opracowana. W związku z tym Radny zażądał podania konkretnego terminu
oddania strategii pod konsultacje społeczne.
3. Kolejno Radny poruszył kwestię nowej latarni we Wróblinie na wysokości wjazdu do
OHZ. Prosił o konkretną informację, co do tej pory zostało zrobione w tym temacie,
co jeszcze ma być zrobione oraz kiedy ostatecznie latarnia zostanie zainstalowana.
4. W kwestii niedoszłego szpitala zauważył, że na budynek ten solidarnie składała się

większość mieszkańców gminy Głogówek. Wobec czego mieszkańcy ci w wielkim
stopniu partycypowali w koszty powstania tego szpitala. Radny za wielce niewłaściwe
uznał zatem słowa Andrzeja Kałamarza, który podczas ostatniej sesji stwierdził, że
„ustnie można zrobić wszystko” i „że to on rządzi gminą, i nie musi dzielić się
żadnymi informacjami”. W związku z tym prosił o udzielenie rzeczowych wyjaśnień
na temat stanu rozmów dot. drogi, która ma powstać przy szpitalu oraz branży
potencjalnego inwestora zainteresowanego obiektem, a także tego jakie planuje on
potencjalne zatrudnienie.
5. Zapytał czy rzeczywiście Burmistrz zamierza przejąć od Powiatu pomieszczenia

ZOL-u. Jeżeli tak, to co w tych pomieszczeniach ma się znaleźć.
6. Zapytał ilu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Głogówek

uczy się w placówkach oświatowych poza terenem naszej Gminy.
7. Zapytał na jakim etapie znajduje się rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci

w Racławicach Śląskich. Poprosił także o wyjaśnienie jak przebiegać będzie
likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Twardawie.
8. Wniósł o uporządkowanie terenu przy targowisku miejskim.
9. Zapytał czy polegają na prawdzie informacje, zgodnie z którymi z chwilą gdy
przekształcono ZMK w Spółkę, pracownikom przestały być wypłacane dodatkowe
wynagrodzenia roczne, jeżeli tak to dlaczego. Stwierdził, że „Burmistrz jako

jednoosobowe zgromadzenie wspólników spółki powinien mieć wiedzę w tym
temacie.”
10. Czy Gmina Głogówek zamierza egzekwować od firmy „Naprzód” obowiązek
dezynfekcji kubłów na śmieci (raz na pół roku).
11. Poprosił o udzielenie informacji, czy gmina Głogówek podjęła działania mające na
celu

rozwiązania

problemu

zapadniętych

studzienek

kanalizacyjnych

na

ul. Powstańców w Głogówku, jeśli tak jakie były to działania.
12. Czy na terenie Gminy Głogówek występują opóźnienia z wypłacaniem środków
w ramach programu 500+. Jeśli tak, to na jaką liczbę dzieci pieniądze nie zostały
jeszcze przekazane. Poprosił także o informację na jaką liczbę dzieci pieniądze są
wypłacane.
13. Czy w związku z ogłoszeniem przez Rząd zamiaru wygaszania gimnazjów, Burmistrz
zamierza przedstawić plan nowej sieci szkół na terenie Gminy Głogówek a jeżeli tak,
to kiedy.
Radny poinformował o treści dwóch pisemnych interpelacji, tj.

zaangażowania Gminy

Głogówek w program „Mieszkanie Plus”, a także o rozpatrzenie możliwości wykorzystania
autobusów szkolnych na terenie Gminy Głogówek do wsparcia transportu publicznego, które
następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.

