XXIII/2016
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 20 lipiec 2016 roku

Radny Piotr Bujak:


Zapytał, co jest powodem nie uczestniczenia Burmistrza Głogówka w obradach sesji
do jej końca, pomimo, że jest gospodarzem sesji, a właściwie ją zwołał, zaznaczył, że
odpowiedź: „Burmistrz zajmował się sprawami bieżącymi Gminy” nie będzie go
satysfakcjonowała.



Nawiązując do wystąpienia Wojewody Opolskiego, który po interwencji Radnego
zawezwał Gminę Głogówek do usunięcia rażącego naruszenia w lokalnym
prawodawstwie, zapytał jakie jest stanowisko Burmistrza w kwestii pobierania opłat
parkingowych w soboty i czy zostanie przygotowana stosowna nowelizacja projektu
uchwały z 2008 roku regulującego tę kwestie.



Kolejno Radny poruszył sprawę działań wszczętych przez Wojewodę

w kwestii

Związku Międzygminnego Aqua Silesia w kontekście pobierania przez Burmistrza
diet w ramach funkcjonowania tej organizacji. Zapytał czy w związku z działaniami
jakie wszczął Wojewoda, Burmistrz Głogówka jako reprezentant Gminy planuje we
wspomnianej organizacji przedsięwziąć takie kroki, aby nie dochodziło do sytuacji,
w której Burmistrz opłacany jest z dwóch źródeł za wykonywanie czynności, które
nakłada na niego ustawa o samorządzie terytorialnym oraz zajmowane stanowisko.


Poprosił o wyszczególnienie jakie projekty w zakresie szeroko rozumianej kultury
i edukacji

finansowane z funduszy Unii Europejskiej w latach 2006-2016

zrealizowała Gmina Głogówek.


Nawiązując do widocznych postępów w remoncie zamku, wyraził ubolewanie, iż za
pomocą mediów, a nie bezpośrednio od Burmistrza, Radni dowiadują się
o wielomilionowym przedsięwzięciu. Zapytał czy została już opracowana koncepcja
całościowego wykorzystania tego obiektu, czy też są to remonty, które mają na celu
póki co, zapobiec degradacji tego budynku.



Zapytał czy Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 2015 roku wygenerował stratę/zysk,
jeżeli tak to na jakim poziomie.



Zapytał kiedy Burmistrz realizuje sprawy przyszłościowe i perspektywiczne dla
Gminy, skoro zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, cała jego działalność opiera się
na sprawach bieżących.



Poprosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w Prudniku celem naprawy pobocza
przy posesji nr 7 w Starych Kotkowicach, z powodu notorycznego zalewania podczas
opadów deszczu.

Radny Marek Pelka:


Nawiązując do odpowiedzi uzyskanej przez jednego z Radnych na interpelacje
dotyczącą regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej na ul. Powstańców w Głogówku,
mówiącą o tym, że kwestia ta „należy to do zadań Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.”,
zapytał jakie są plany w sprawie regulacji tych studzienek. O odpowiedź Radny
poprosił Prezesa Spółki bądź osobę kompetentna w tym zakresie.



Poinformował, że w związku z ćwiczeniami Jednostek OSP Gminy Głogówek
w miejscowości Rzepcze, podczas których miał miejsce przejazd ciężkich
samochodów strażackich przez tamtejszy most, doszło do ugięciem metalowego
przęsła mostu. Poprosił o sprawdzenie stanu technicznego mostu na rzece Osobłodze
w miejscowości Rzepcze (w okolicach śluzy) i dokonania ewentualnych napraw.

Radna Bogusława Poremba:


Wniosła o skierowanie pisma do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych o wykoszenie zakrzaczeń wzdłuż rzeki Osobłogi na odcinku Racławice Śl. –
Mochów.



W związku z interwencją mieszkańców wniosła o skontrolowanie, na jakiej podstawie
pobierana jest woda z rzeki przez Kombinat Rolny Głubczyce Sp. z o.o. do
codziennego nawadniania pól. Nadmieniła, że zgoda Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych na pobieranie wody dotyczy tylko okresu suszy,
w związku z czym nie powinno dziać się to codziennie.

Radna Róża Zgorzelska:


Zapytała dlaczego tak późno są wysyłane odpowiedzi na zapytania i interpelacje,
zwróciła też uwagę na lakoniczność odpowiedzi.



Wyraziła niezadowolenie z odpowiedzi Burmistrza na zapytanie dotyczące placu
zabaw w Biedrzychowicach, stwierdzając, że to Burmistrz obiecywał przed wyborami
rodzicom przedszkolaków plac zabaw.



Ponownie wniosła o zorganizowanie szkolenia dla wszystkich Radnych Rady
Miejskiej.



W imieniu mieszkańców wniosła o wystosowanie do wszystkich posłów pisma
o pełnienie przez nich dyżurów w gminie.



Poprosiła

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

o

uwierzytelnienie

protokołu

z grudniowej Sesji.
Radna Gizela Grzesik


Wniosła o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy na 2017 rok na
dofinansowanie chodnika w miejscowości Mochów.



Zwracając się do Pani Wice Burmistrz Głogówka zapytała czy jako członek TSKN,
a zarazem władza Gminy wystosuje odpowiednie pismo w sprawie uporządkowania
głogóweckiego ronda.

