XXVI/2016
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 31 października 2016 roku
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
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.

