XXIII/2016
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Zapytania Radnych:
Radny Marek Pelka zwracając się do Przewodniczącego wniósł o skierowanie do Prezesa
Zakładu Komunalnego prośby o ustosunkowanie się do kwestii regulacji zapadniętych
studzienek kanalizacyjnych na ul. Powstańców. Radny podkreślił, że kolejny miesiąc nie
otrzymał odpowiedzi w tej kwestii.
Przewodniczący poinformował, że dopilnuje tej sprawy.
Radna Gabriela Nizińska w imieniu mieszkańców ul. Szkolnej poprosiła o porządne
i skuteczne wykonanie zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w drodze
na tej ulicy, w związku z uporczywym hałasem, które emitują pokrywy studzienek pod
wpływem przejeżdżających przez nie samochodów.
Radny Piotr Bujak:
1. Zapytał czy Burmistrz zechce nauczyć się Statutu Związku Międzygminnego Aqua
Silesia.
2. Zapytał czy Burmistrz zamierza oddać do kasy Związku to, co pobrał począwszy od
2013 r. o co Radny zaapelował.
3. Zapytał czy Burmistrz

jako Przewodniczący Związku zamierza podjąć działania

zmierzające do wyeliminowania statutowych nieprawidłowości.
4. Zapytał jakie działania dotyczące gminy Głogówek były podejmowane przez Związek
na terenie naszej jednostki samorządu terytorialnego, od momentu objęcia przez Pana
Kałamarza przewodnictwa w organizacji.
5. Radny poprosił o udzielenie informacji jakie sprawy bieżące Gminy załatwiał Burmistrz
podczas spotkania 27.07.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Opolskiego, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu oraz w Opolskim Związku Piłki Nożnej.
6. Ponad to zapytał jakie bieżące sprawy załatwiał Burmistrz:


dnia 29.07.2016 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu,



dnia 19.08.2016 r. z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,



w dniu 23.08.2016 r. z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

7. Radny zwrócił uwagę na miejscowe kąpielisko. Poprosił o kompleksowe przedstawienie
kosztów jego funkcjonowania, a także przychodów, począwszy od początku bieżącego
roku, aż do dnia 31.08.2016 roku. Zwrócił się też o uzupełnienie tej informacji o liczbę
odwiedzających osób począwszy od rozpoczęcia sezonu.
8. W imieniu mieszkańców Sołectwa Ciesznów zwrócił się o podjęcie interwencji według
właściwości, na przebiegającej przez miejscowość drodze powiatowej na wysokości
budynku nr 21. Wskazał, że na chwilę obecną mamy tam do czynienia z zalegającym na
jezdni piaskiem, który stwarza niebezpieczeństwo dla kierujących pojazdami. Uznał, że
usunięcie piasku znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tej miejscowości.
9. Mając na uwadze fakt, iż Gmina Głogówek ubiega się o dofinansowanie dalszego etapu
renowacji Zamku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego, poprosił o udzielenie informacji w kwestii tego, jakie ma być przeznaczenie
rzeczonego obiektu. Po raz kolejny, remont ma pochłonąć 13 mln środków publicznych.
Uznał, że wątpliwym jest, żeby taka kwota została przyznana, bez przedstawienia jasnej
wizji funkcjonowania tego obiektu. W związku z tym, poprosił o podzielenie się z Radą
Miejską informacją odnośnie tego, jakie będą losy zamku, po ukończeniu remontów.
10. Radny ponowił także swoje pytanie na temat Strategii Rozwoju Gminy Głogówek.
Wskazał, że dokument ten w dalszym ciągu nie został przedłożony do zaopiniowania
Radzie Miejskiej. W związku z tym zwrócił się o informację, na jakim aktualnie etapie
znajduje się projekt strategii. Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za jego
przygotowanie. Zapytał także, jakie koszty poniesiono w związku z opracowaniem
strategii, oraz kiedy precyzyjnie zostanie udostępniony jej projekt ze wskazaniem daty
do miesiąca w zaokrągleniu.
11. Radny zauważyłem, że centrum Głogówka od pewnego czasu szpecą dwa miejsca gdzie
chętni mogą skorzystać z gry na tzw. jednorękich bandytach. Stwierdził, że łatwość
dostępu do tych punktów upowszechnia w naszym mieście hazard. Oprócz tego, z jednej
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z drugiej natomiast zainstalowane na nich jarmarczne neony wyraźnie oślepiają
kierowców. Okoliczni mieszkańcy uskarżają się na hałasy, które dobiegają z lokali
najczęściej czynnych całodobowo, a które są szczególnie dokuczliwe w porze ciszy
nocnej. Radny wskazał, że od początku 2016 r. w Polsce obowiązuje zakaz gry na
automatach za pieniądze. W związku z tym poprosił o interwencję Gminy wg
właściwości celem przywrócenia ogólnego porządku publicznego.

12. Poinformował, że w piśmie z dn. 18.07.2016 r. otrzymał informację, że latarnia przy
wjeździe do OHZ we Wróblinie zostanie ustawiona po 15 sierpnia bieżącego roku.
W związku z tym poprosiłem o precyzyjną informację na temat daty realizacji tego
zadania.
13. Nawiązując do wydarzeń z przełomu lipca i sierpnia, zwrócił się do Burmistrza jako
osoby kierującej działaniami obrony cywilnej z pytaniem, czy została już
zdiagnozowana przyczyna skażenia wody bakterią coli. Prosił także o zajęcie stanowiska
w kontekście punktu ujęcia wody w Olszynce, w związku z tym, że nie jest on w żaden
sposób ogrodzony, a dostęp do niego mogą mieć osoby postronne. Zapytał, jakie
działania w tej kwestii zamierza podjąć Gmina.
14. Zapytał na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja ułatwień dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu do Ratusza w Głogówku. Czy uzgodniono już
z Konserwatorem Zabytków akceptowalny wariant. Jeśli tak, kiedy mogą ruszyć prace.
15. W kwestii dotyczącej sprzedaży budynku niedoszłego szpitala w Głogówku, Radny
zapytał na jakim etapie na chwilę obecną znajdują się rokowania ze Starostwem
Powiatowym w Prudniku. Jaką branże prezentuje szumnie ogłaszany przez Burmistrza
inwestor. Ile nowych miejsc pracy zamierza utworzyć. Wreszcie, dlaczego Burmistrz nie
chce ujawnić nazwy rzekomego inwestora.
16. Wniósł także o dokonanie analizy stanu technicznego altany przy świetlicy wiejskiej we
Wróblinie, oraz dokonanie napraw przy tym obiekcie. Zauważył, że na chwilę obecną
stale, prawdopodobnie w związku z wadą konstrukcyjną – postępują w tym obiekcie
uszkodzenia poszycia dachowego, które niebawem mogą zacząć zagrażać gromadzącej
się tam młodzieży.
17. Poprosił o zajęcie stanowiska przez Burmistrza Głogówka w związku z interwencją
Wojewody Opolskiego kwestionującą legalność pobierania opłat parkingowych za
postój samochodów na Głogóweckim Rynku w soboty. Zapytał czy, Burmistrz zamierza
przygotować stosowny projekt uchwały. Ponadto poprosił o udzielenie informacji jakie
w związku z tym działania podjęła Prokuratury Rejonowej w Prudniku.
18. Radny poprosił o udzielenie informacji czy dotacja udzielana z budżetu Gminy Klubowi
„Fortuna Głogówek” jest poddawana rok rocznie kontroli. Radny powyższe
umotywował tym, że w ostatnim czasie w Klub boryka się z bardzo poważnymi
problemami natury organizacyjnej.
19. Kończąc swoje wystąpienie Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi, dlaczego na
terenie Gminy Głogówek odstąpiono od comiesięcznego odbierania od mieszkańców

odpadów szklanych. Jednocześnie zwrócił się z wnioskiem o renegocjację warunków
umowy z wykonawcą, w związku z faktem, że mieszkańcy gminy uskarżają się, że
magazynowanie dużych ilości butelek jest dość kłopotliwe, jednocześnie zwracając
uwagę, że częstotliwość odbioru przez poprzedniego wykonawcę była bardziej
adekwatna.
Wiceprzewodniczącą Bogusława Poremba:
1. Wniosła by cykliczną imprezę plenerową „Ucztę Głogówecką” organizowało
„Bractwo Sorontar”.
2. Wniosła, by konkurs kulinarny organizowany przy okazji „Uczty Głogóweckiej”
odbywał się na zasadach, takich jak konkurs koron żniwnych. Uznała, że każde koło
wkłada dużo pracy w przygotowanie potraw. Wobec czego wszyscy powinni zostać
jednakowo docenieni. Zaproponowała by wprowadzić „nagrodę publiczności”.
3. Wskazała, że na parkingu przy pl. Wolności pojawił się znak ograniczający postój
samochodów do 3,5 t. Poinformowała, że autobusy dowożące dzieci na basen,
z przyległych wiosek pozbawione są możliwości parkowania. Poprosiło o rozważenie
możliwości usunięcia tego znaku.
4. Poinformowała, że ze studzienek kanalizacyjnych na wysokości Alior Banku przy
Placu Wolności w Głogówku wydostaje się odór.
Radna Róża Zgorzelska:
1. Zapytała do kogo można się zgłosić, by zostać wpisanym na listę wyjazdu
partnerskiego, który ma odbyć się w październiku tego roku do Rietbergu.
2. Zapytała dlaczego zaniechano w tym roku konkursu „Piękna wieś”.
3. Wniosła, by do wszystkich Sołectw wysłać informację na temat możliwości zwrotu
kosztów dojazdu (delegacji) na szkolenia, w ramach Funduszu Sołeckiego.
4. Powołując się na protokół z czerwcowej Sesji Rady Miejskiej, poprosiła
o interpretację zapisu znajdującego się na stronie 14, gdyż jak stwierdziła „jest tak
napisane, że Biedrzychowice ma te 19 tys., ponieważ pan Przewodniczący
odpowiedział, że zostały te pieniądze prawidłowo przyjęte do budżetu i uważa tą
sprawę za zamkniętą.” Niestety mieszkańcy Biedrzychowic tak nie uważają.
Radny Tomasz Nosol poprosił o podanie terminu wykonania wnioskowanego zabudowania
rowu melioracyjnego we Wierzchu.

