PROJEKT PROTOKOŁU NR XXVI/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 października 2016 roku
Obrady XXVI 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie
stwierdził quorum. Na 15 Radnych, obecnych było 15. Lista obecności Radnych,
zaproszonych do udziału w Sesji gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został
hymn państwowy.
Przed przystąpieniem do uchwalenia Porządku obrad Przewodniczący oddał głos
Burmistrzowi Głogówka.
Burmistrz wniósł o wprowadzenie do Porządku obrad następujących projektów
uchwał:


w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,



w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek
Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.

Następnie głos zabrał Radny Piotr Bujak, który wniósł o wprowadzenie do Porządku
obrad projektu uchwały „w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu w Gminie Głogówek
roku 2017 Rokiem Jana Cybisa”. Radny wyjaśnił, iż projekt ten wzorowany jest na uchwale
podjętej 25 października br. przez Sejmik Województwa Opolskiego i związany jest
z obchodami 120 rocznicy urodzin wielkiego artysty.
Przewodniczący oświadczył, że uchwały zgłoszone przez Burmistrza zostały odpowiednio
wcześnie przesłane Radnym, natomiast projekt Radnego Bujaka Przewodniczący otrzymał
przed sesją. Wobec czego zaproponował, by trafił on pod obrady Komisji Spraw
Społecznych, a następnie na Sesję.
Radny Piotr Buja przychylił się do powyższej propozycji.
Przewodniczący zapytał o uwagi do projektów uchwał zgłoszonych przez Burmistrza.
Radny Piotr Bujak odnosząc się do projektu dot. poręczenia pożyczki planowanej do
zaciągnięcia przez Związek Gmin „Aqua Silesia” zauważył, iż

na zadane pytania dot.
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Związku, każdorazowo otrzymywał odpowiedz, iż pytania dot. Związku Międzygminnego
„Aqua Silesia”. Stwierdził, że „oto dzisiaj przychodzi „Aqua Silesia” do Gminy Głogówek”.
W związku z czym Radny zwracając się do Burmistrza poprosił o ustosunkowanie się do
kwestii diet pobranych w Aqua Silesia oraz Statutu Związku. Zapytał czy diety, które
zdaniem Wojewody zostały pobrane w sposób nienależny, wróciły już do budżetu Związku
czy nie.
Przewodniczący podkreślił, że poprosił o uwagi do projektu uchwały, a nie do spraw
dotyczących Związku.
Radny Bujak uznał, że widzi tu ewidentną korelację pomiędzy poręczeniem kredytu,
a stanem budżetu Aqua Silesia.
Burmistrz stwierdził, że Radny Bujak po raz kolejny pokazuje swoją niekompetencję.
Wyjaśnił, że z litery prawa wynika, iż Gmina Głogówek, jak i pozostałe Gminy są
uczestnikami Związku. Decyzją RIO Gminy partycypują w koszty zagwarantowania
bezpieczeństwa kredytu proporcjonalnie do skali inwestycji, tj. do skali zainwestowanych
środków. Dodał, że jest pierwszym przewodniczącym, który korzysta w funduszy WFOŚiGW
w Opolu. Dodatkowo WFOŚiGW refinansuje 20% wartości realizacji inwestycji. Wobec
czego niesie to absolutną korzyść dla Związku.
Przewodniczący zakończył powyższą dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie
wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad następujących projektów uchwał:


w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,

Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się


w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Związek
Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.

Wynik głosowania:
14 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Następnie Przewodniczący odczytał niżej przedstawiony Porządek obrad i poddał pod
głosowanie:
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Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
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 2017 rok,
b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok.
4. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata
2016-2019,
c) w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka,
e) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Głogówek,
f) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Gminy Głogówek,
g) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu,
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h) w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez
Związek Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.
6. Zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXV Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego
wynik przedstawiał się następująco: 14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz odczytał informację o swojej pracy w okresie
między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu dotyczącego „Uchwalenie stawek podatków
lokalnych”:
a) w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek
na 2017 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:
11 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymało się.
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b) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków
transportowych na 2017 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:
9 za/ 0 przeciw/ 6 wstrzymało się.

Radna Gabriela Nizińska zaproponowała, by zastanowić się w przyszłości nad
stworzeniem swoistego „raju podatkowego” dla firm transportowych.
Przewodniczący stwierdził, iż jest to celna uwaga, jednak spóźniona, gdyż uchwała
była omamiana podczas procedur komisyjnych i zaopiniowana pozytywnie. Dodał, że stawki
na terenie gminy Głogówek są jednymi z niższych w regionie.
Ad 4.
Nie zgłoszono uwag do informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok
szkolny 2015/2016. Materiał został przyjęty do wiadomości.
Ad 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu 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.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata
2016-2019.
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Marek Pelka zapytał czego dotyczyła zmiana w niniejszym projekcie, o której Radni
zostali poinformowani po odbyciu Komisji.
Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek wyjaśniła, że zaktualizowana została kwota dochodów
i wydatków budżetu, w związku z tym, że w ostatnim tygodniu Gmina otrzymała decyzję
o zwiększeniu dotacji na pomoc społeczną. Ponadto wprowadzone zostało poręcznie dla
Związku Gmin „Aqua Silesia”.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
c) w sprawie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.
Przewodniczący zapytał o uwagi.
Radny Piotr Bujak poinformował, iż niniejsza skarga była bardzo rozbudowana, a w swej
warstwie merytorycznej nie dotyczyła w większości Rady Miejskiej. Ze skargi wyodrębnione
zostały dwa punkty, które sprowadziły się do tego, że nie udzielono skarżącej odpowiedzi na
dwa pisma. Radny podał, że w dniu dzisiejszym, o godz. 8.00, Komisja zajmowała się tą
sprawą próbując wyjaśnić, dlaczego nie udzielono odpowiedzi. Oświadczył, że zdaniem
Radnych zgromadzonych po jego lewej stronie, przedstawione wyjaśnienie było mało
satysfakcjonujące, dlatego głosować oni będą za zasadnością skargi.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Żebrowski poinformował, że podczas
dzisiejszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji uznali skargę na
działalność Burmistrza Głogówka za bezzasadną.
Radny Marek Pelka zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazał, że nie
wszyscy Radni są członkami tej Komisji, wobec czego poprosił o przedstawienie pełnego
uzasadnienia podjętej decyzji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że skarga była rozpatrywana od września.
W większości wykraczała poza kompetencje Komisji Rewizyjnej. Faktem jest, iż nie została
udzielona odpowiedź na dwa pisma skarżącej. Pisma te zostały zadekretowane do załatwienia
przez Referat NLROŚ, a konkretnie do pełniącego obowiązki kierownika referatu. Kierownik
referatu był zobligowany do udzielenia odpowiedzi, jednak tego nie uczynił.
Radny Piotr Bujak uzupełniając powyższe poinformował: „zgadzamy się co do tego, że nie
było odpowiedzi na dwa pisma, natomiast różnie widzimy odpowiedzialność za brak
odpowiedzi na te pisma”. Stwierdził, że winnym braku odpowiedzi jest Burmistrz, a nie
pracownik.
Radny Andrzej Wawer dodał, że na Komisji obecna była pani Sekretarz, która podała,
że z Regulaminu wynika, iż do zadań kierowników referatów należy terminowe udzielanie
odpowiedzi. Stwierdził, że Rada nie jest od tego, by rozliczać pracownika. Do kompetencji
Rady należało zbadanie kto zawinił. W tym przypadku wszystkie okoliczności wskazują na
winę pracownika.
Przewodniczący zamknął powyższą dyskusję, po czym odczytał projekt uchwały uznający
skargę nr 2/2016 na działalność Burmistrza Głogówka za niezasadną, następnie poddał ja pod
głosowanie.
Wynik głosowania:
9 za/ 5 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Skarga została uznana za bezzasadną.
Radny Marek Pelka podsumowując stwierdził, że Rada uznała skargę za niezasadną,
w związku z nie udzielonymi odpowiedziami na pisma. Jednak jej merytoryczna część została
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pominięta. W związku z powyższym zapytał: „skoro Burmistrz nie jest winny, że pracownik
nie odpowiedział na pytanie, to co dalej?” oraz jak do sprawy powinna odnieść się skarżąca.
Zastanawiał się, czy skarżąca powinna teraz domagać się ukarania pracownika. Zapytał kto
jest winny całej tej sytuacji.
Przewodniczący

uznał,

że

jest

to

sprawa

wewnętrzna

pomiędzy

Burmistrzem,

a pracownikiem. Natomiast co zrobi skarżąca należy do jej decyzji.
Radny Piotr Bujak wskazał, że ktoś będzie opracowywał uzasadnienie do tej uchwały.
W związku z czym Radni, którzy zagłosowali za bezzasadnością skargi winni ustosunkować
się do swojej decyzji.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów i nie widzi dalszej
potrzeby dyskutowania nad nią. Następnie przystąpił do podjęcia kolejnego projektu uchwały.
e) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Głogówek.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Gminy Głogówek.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
9 za/ 2 przeciw/ 4 wstrzymało się.
g) w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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h) w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez
Związek Gmin „Aqua Silesia” w Głogówku.
Wynik głosowania:
14 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu Porządku
obrad.

Ad 6.
Zapytania Radnych.
Radny Marek Pelka podał, że remontowana jest droga z kostki granitowej przy hali
sportowej w Głogówku. Wstępna informacja mówiła o tym, że droga ta jest remontowana
przez pracowników interwencyjnych. Zgodnie z aktualnie posiadanymi

informacjami,

pracuje tam osoba na zlecenie urzędu, w celu sprawowania nadzoru nad pracownikami
interwencyjnymi. Uznał, że jakość wykonanych prac jest kiepska. Radny zapytał, jaki jest
planowany koszt remontu tej drogi, ile Gmina będzie musiała zapłacić firmie za pomoc, czy
wykonanie tej pracy.

Radny Piotr Bujak:
1. Poprosił o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się rozmowy pomiędzy
Gminą Głogówek a Starostwem Powiatowym w Prudniku dot. budynku niedoszłego
szpitala w Głogówku, a także pomiędzy Gminą Głogówek a inwestorem, który ma
zakupić ten budynek. Zapytał czy udało się doprowadzić w tej kwestii do jakiegoś
porozumienia, a także czy znane są plany dot. potencjalnego inwestora.
2. Wniósł o uporządkowanie terenu przed boiskiem we Wróblinie (przy wyjeździe
z miejscowości), a także o zainstalowanie tam tablicy informującej o zakazie
wysypywania śmieci w tym miejscu, gdyż okresowo podrzucane są tam śmieci.
3. Zapytał czy dokonano już analizy stanu technicznego altany znajdującej się przy
świetlicy wiejskiej we Wróblinie. Jeżeli tak, to z jakim efektem. Czy podjęto decyzje
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co do środków, które mają zostać powzięte w celu zabezpieczenia jej przed dalszą
degradacją.
4. Złożył wniosek o dokonanie przeglądu obiektów sportowych na terenie Gminy
Głogówek oraz o doposażenie ich o tablice z treścią regulaminu korzystania
z obiektów.
5. Wzorem roku poprzedniego wniósł o wymianę „witaczy” znajdujących się przy
wjazdach do Głogówka. Zauważył, że szczególnie zniszczony jest „witacz”
znajdujący się przy drodze prowadzącej do Starych Kotkowic. Radny poinformował,
że na wniosek w tej kwestii złożony w 2015 r., otrzymał odpowiedź, że wymiana
zostanie dokonana w roku bieżącym. Wskazał, że rok 2016 r. powoli się kończy,
natomiast wokół tych obiektów „nie widać ruchu”.
6. W zawiązku z nie otrzymaniem 11 milionowej dotacji na remont zamku, zapytał czy
jest jakieś alternatywne źródło finansowania działania, które było złożone w projekcie.
7. Wskazał, by w przypadku publikowania w BIPie pisemnych interpelacji zamazywać
prywatne adresy Radnych.
8. Zapytał czego dotyczyły i z kim odbyły się spotkania: 04.10.2016 r., 05.10.2016 r.,
10.10.2016 r., oraz dwa spotkania 12.10.2016 r.
Radna Róża Zgorzelska powołując się na informacje o pracy Burmistrza między sesjami,
wskazała na spotkanie z przedstawicielami firmy Deloitte Wrocław. Zapytała co to jest za
branża, czy firma jest zainteresowana zainwestowaniem w naszym mieście. Poprosiła
o odpowiedź na piśmie.
Dalszych zapytań nie zgłoszono.

Ad 7.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi na pytania zadane na
Sesji zostaną udzielone w formie pisemnej.
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Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący przedstawił plan obchodów Święta Niepodległości, jednocześnie
zapraszając obecnych do udziału w uroczystościach.

Radna Gabriela Nizińska poinformowała, że wróciła właśnie z wymiany partnerskiej
z Rietbergu. Zaproponowała, by stworzyć Partnerski Komitet Organizacyjny, tak by
przyjmowanie mieszkańców miast partnerskich nie odbywało się w sposób chaotyczny,
spontaniczny i niezorganizowany. By uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio,
kiedy to podczas zwiedzania Głogówka przez osoby z miasta partnerskiego niespodziewanie
okazało się, że brak jest zgody Pani Róży Zgorzelskiej na odwiedzenie „Farskiej stodoły”.
Uznała,

że

Komitet

winien

składać

się

z

różnych

osób,

nie

tylko

z Mniejszości Niemieckiej. Wskazała, że należałoby już dzisiaj zadbać o środki w budżecie,
by móc zrewanżować się z rewizytą na podobnym poziomie. Tym bardziej, że w następnym
roku przypada 20-lecie zawarcia partnerstwa. Podkreśliła potrzebę wyznaczenia konkretnych
osób, odpowiedzialnych za sprawowanie wyznaczonych im funkcji.
Radna Róża Zgorzelska zdementowała wypowiedź Radnej Nizińskiej dotyczacej nie
przyjęcia grupy z Rietbergu. Podała, że sytuacja taka nie miała miejsca. Poinformowała, że
grupa z Rietbergu odwiedziła „Farską stodołę” w pełnym składzie. Stwardziała, że
w „Farskiej stodole” przyjmowani są wszyscy turyści, bez wyjątków. Wskazała, że nigdy nie
żałuje swojego czasu na społeczne oprowadzenie kogokolwiek. A już na pewno nie
pozwoliłaby sobie na taką sytuację, że odmówiłaby konkretnej grupie reprezentującej
Rietberg, choćby ze względu na fakt wieloletniej współpracy. Podkreślała, że od samego
początku była członkiem Komitetu Partnerstwa. Poinformowała, że wraz z Panem Pelką oraz
ówczesnym

Burmistrzem

Kopaczem

wspólnie

organizowali

partnerstwo.

Wyraziła

ubolewanie nad obecnym staniem partnerstwa. Podała, że wielokrotnie podnosiła niniejszą
sprawę podczas obrad sesji. Zgodziła się z postulatem Radnej Nizińskiej, by nareszcie
kwestia Komitety została wyprostowana i doprowadzona do porządku. Poinformowała, że
przewodniczący Komitetu zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Wskazała, że
funkcjonowanie miejscowego Komitetu zupełnie odbiega od działalności, którą prowadzi
Komitet z Rietbergu.
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Następnie Radna przedstawiała odpowiedź na zapytanie złożone podczas wrześniowej
Sesji Rady Miejskiej, dot. listy osób uczestniczących w wyjeździe do Rietbergu następującej
treści: „Lista uczestników nie może zostać upubliczniona w związku z ochroną danych
osobowych. Uczestnicy wyjazdu częściowo pokrywają koszty transportu.” Uznała, że
opozycji ciągle zarzuca się niekompetencję i niewiedzę, tymczasem niniejsza odpowiedź jest
pełnią niekompetencji i niewiedzy. Ponieważ absolutnie można taką listę z imieniem
i nazwiskiem przedstawić, skoro osoby uczestniczące w wymianie są reprezentantami naszej
Gminy.
W związku z powyższym Radna ponownie złożyła wniosek o udostępnienie listy osób
uczestniczących w wyjeździe do Rietbergu z podaniem imienia i nazwiska.
Radna Gabriela Nizińska sprostowała, że przedstawiona przez nią sytuacja miała
miejsce. Zwiedzający otrzymali informację, że „Pani Róża odwołuje spotkanie ponieważ ma
remont stodoły”. W następnej kolejności odbyło się spotkanie w „Chacie Kmicica”, podczas
którego Radna Nizińska otrzymała informację, że zwiedzanie „Farskiej stodoły” jednak się
odbyło.
Radny Marek Pelka stwierdził, że Komitet do partnerstwa jest potrzebny. Zwrócił
jednak uwagę, że nie jest potrzebne utworzenie Komitetu ponieważ on został już utworzony,
zarejestrowany w KRS-ie i działał bardzo prężnie. Niestety w ostatnich latach został
wygaszony. Obecnie nikt nie wie w jaki sposób ustalana jest lista uczestników w wyjazdach
partnerskich. Jest to gdzieś robione w Urzędzie ale oficjalnie nie wiadomo. Komitet jest
uśpiony i nie działa, a na pewno byłby bardzo potrzebny.
Wiceprzewodnicząca
ZDW

o

wyczyszczenie

Bogusława
studzienek

Poremba

wniosła

kanalizacyjnych

o

zwrócenie
na

się

odcinku

do
drogi

ul. Prudnicka – ul. Zwycięstwa. Wskazała, że po lewej stronie pod wiaduktem należałoby
odwodnić cały rów.
Radna Róża Zgorzelska wskazała, że w ostatnim piśmie odpowiadającym na pytania
z Sesji została zatytułowana „Pan”. Poprosiła o sprostowanie powyższego.
Przewodniczący uznał, że jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma prawo się pomylić.
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Radny Henryk Regimowicz wracając do wątku partnerstwa poinformował, że podczas
jednej z wizyt, mieszkaniec Rietbergu zwrócił się do niego z zapytaniem, dlaczego ich miasta
nie odwiedzają także rodowici Polacy. W związku z czym uznał że, jak najbardziej
wskazanym jest powołanie Komitetu.
Radny Piotr Bujak odnosząc się do komunikatu zamieszczonego na stronie
internetowej Gminy, mówiącego m.in. o tym, że za przychylnością dziewięciu Radnych
zostały zakupione komputery do szkół. Radny stwierdził, iż nie przeczy jakoby Radni byli ku
temu nie przychylni, zwrócił jednak uwagę, iż pozostali Radni także są absolutnie za
kupowaniem komputerów do szkół, co stanowczo podkreślił. Uznał, że to kolejny raz, gdy
dopuszcza się do swoistej manipulacji.
Ponadto stwierdził, że w ostatnim czasie w Gminie Głogówek wszystko staje się tajne.
W związku z czym zaapelował o lepszy przepływ informacji, gdyż jak zauważył w Gminie
Głogówek znajduje się nie dziewięciu a piętnastu Radnych.
Przewodniczący poinformował, że zakupionych w sumie zostało 50 komputerów,
które przekazane zostały do szkół w Szonowie i Racławicach Śląskich, oraz do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Głogówku.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXVI Sesję
Rady Miejskiej w Głogówku.
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