
PROJEKT PROTOKOŁU NR XXVII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 listopada 2016 roku 

 

Obrady XXVII 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 początku obrad obecnych było 14 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.  

Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad.  

W związku z ich brakiem Porządek obrad, w brzmieniu jak poniżej został poddany pod 

głosowanie i przyjęty jednogłośnie: 

Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok, 

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Głogówek na 2017 rok, 

c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016 – 2026, 

d) uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" dla 

gminy Głogówek, 

e) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek. 



5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXVI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie, którego 

wynik przedstawiał się następująco: 12 za/ 0 przeciw/ 2 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.  

Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

Materiał został przyjęty do wiadomości.  

 

Ad 4. 

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. 

Radny Piotr Bujak poprosił o przedstawienie uzasadnienia zakupu samochodu Melax, 

oraz o uzasadnienie zakupu urządzenia EEGBiofeedback. 

Burmistrz odpowiedział, że Melex to samochód potrzeby dla pracownika, który 

zajmuje się rozwożeniem poczty. Uznał, że najwyższy czas by podnieść standard i wygodę 

pracy zatrudnionych. Dodał, że zbliża się okres rozprowadzania nakazów płatniczych. Jeden 



list kosztuje 6,50 zł. W ramach miasta Głogówek, Głogówca i Mochowa dostarczaniem 

nakazów zajmie się pracownik urzędu. W związku z czym, nie będą generowane dodatkowe 

koszty.  

W kwestii urządzenia EEGBiofeedback wyjaśnił, że zostało ono zakupione  

z przeznaczeniem na leczenie dzieci z wadą wymowy. Poinformował, że na dzień dzisiejszy 

takie urządzenie znajduje się w Prudniku. Do obsługi tego urządzenia potrzebne są osoby  

z odpowiedziami kwalifikacjami i przeszkoleniem.  I to właśnie dwie osoby z terenu naszej 

Gminy, z odpowiednimi kompetencjami zgłosił potrzebę zakupu takiego urządzenia.  

Radny Bujak poprosił o przedstawienie rzetelnej kalkulacji zakupu samochodu Melex. 

Zapytał, po jakim czasie ta inwestycja się zwróci. 

Burmistrz odpowiedział, że wiele rzeczy które Gmina zakupuje, nie działają po to by 

się zwracały, tylko po to by poprawiały standard pracy. Stwierdził, że zakup komputera też 

nigdy się nie zwróci, a poprawia jakość pracy.  

Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi do projektu uchwały. 

Radne Marek Pelka zapytał, gdzie planowane jest garażowanie Melexa. Stwierdził, że 

żal mu pracownika, który będzie musiał poruszać się tym pojazdem, drogą prowadzącą do 

Mochowa oraz Głogowca przy obecnym natężeniu ruchu.  

Burmistrz odpowiedział, że samochód będzie garażowany zależnie od warunków 

atmosferycznych. Na terenie spółki znajdują się dwa kontenery, które można wykorzystać 

jako garaż. Zwracając się do Radnego Pelki wskazał, że w Gminie Strzeleczki został 

zakupiony samochód dostawczy, także celem poprawy warunków pracy oraz szybkości 

realizacji pewnych zadań. Stwierdził, że konieczne jest wychodzenie ludziom naprzeciw. 

Oświadczył, że pracownik rozwożący pocztę przejeżdża na rowerze po 15 km dziennie.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że samochód o którym mowa zakupił Urząd Gminy 

Strzeleczki, nie on sam. Oświadczył, że nie widzi jakiegokolwiek sensu poruszania tego 

tematu i nie ma zamiaru odnosić się do niego. Uznał, że jak najbardziej winny być 

poprawiane warunki pracy, a w jego opinii Melex tego nie uczyni. Odnosząc się do 

powyższego spuentował, że krótko mówiąc nie ma przygotowanego miejsca parkingowego 

dla tego samochodu. 

 

Radny Piotr Bujak zapytał, czy EEGBiofeedback będzie dostępny dla wszystkich 

dzieci z terenu Gminy Głogówek, w jakich godzinach, kto i jakie kursy przeszedł, by muc 

obsługiwać to urządzenie.  



 Burmistrz przedstawił imiona i nazwiska osób, które posiadają niezbędne kwalifikacje 

do obsługi urządzenia. Oświadczył, że dostęp do tego urządzenia będą miały wszystkie dzieci 

z terenu Gminy, które tego potrzebują. Nie wszyscy rodzice mają możliwość dowożenia 

dzieci do Prudnika, dlatego urządzanie zostało zakupione dla naszej Gminy.  

 

Do obradujących dołączył spóźniony Radny Piotr Samson. Na 15 Radnych, obecnych 15. 

 

Przewodniczący zamknął powyższą dyskusję i przystąpił do odczytania projektu 

uchwały, który następnie został poddany po głosowanie.  

Wynik głosowania: 

11 za/ 1 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany uchwały 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: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

c) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016 – 2026. 

Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Radny Piotr Bujak zwrócił uwagę, że przedłożony Radnym projekt nie jest przez 

nikogo podpisany. W związku z czym poprosił o personalne wskazanie, kto osobowo, bądź 

jaka grupa osób odpowiada za autorstwo tego dokumentu. Jak grupa tych osób została 

wybrana oraz jakie koszty z tego tytułu opracowania tego dokumentu poniosła Gmina. 

Zastępca Burmistrza Barbara Wróbel zwracając się do Radnego podała, iż kilkakrotnie 

otrzymał on pisemne odpowiedzi na ten temat.  Zarówno osoba wykonująca, jak i kwota nie 

uległa zmianie.  

Radny Piotr Bujak wyraził swoje wątpliwości co do kompetencji osoby, która 

wykonała Strategię oraz  jakości Strategii. Stwierdził, że w punkcie Strategii dotyczącym tzw. 



diagnozowania teraźniejszości, mamy do czynienia z problematyka szerokorozumianych 

badań społecznych. Badania przeprowadzono w taki sposób, że ankiety na temat sytuacji 

Gminy Głogówek zostały rozdysponowanie pośród bodajże 120 mieszkańców Gminy 

Głogówek. Osoby te nie zostały dobrane wg żadnego klucza, a przypadkowo. Każdy, kto 

zetknął się w sowim życiu z metodologią badań społecznych powiedziałby, że na takiej 

podstawie nie ma możliwości dalszego wnioskowania.   

Przewodniczący stwierdził, że przedstawiane przez Radnego Bujaka sugestie zawarte 

zostały w piśmie i przedstawione Radnym. Wobec czego nie ma potrzeby ponownego ich 

wygłaszania.  

Radny Piotr Bujak kontynuując podał, iż w projekcie Strategii wykazane jest, że do 

2025 roku wykonane zostaną inwestycje na kwotę 66.720.000 zł. Co uśredniając daje kwotę 

7,410 mln rocznie na inwestycje. Zapytał czy Rada oraz Burmistrz na prawdę wierzy, że 

Gmina naprawdę wykona inwestycje na tym poziomie. 

Radny Andrzej Wawer zastanawiał się z czego wynika tak aktywność Radnego bujaka 

na sesji podczas, gdy na Komisja Radny jest zupełnie nie aktywny. 

Przewodniczący oświadczył, że Radny ma do tego prawo, jednocześnie poprosił o nie 

przeszkadzanie.  

Następnie Radny Piotr Bujak przytoczył takie stwierdzenia jak: tworzenie warunków 

na terenie Gminy do powstawania dobrych przedsiębiorstw, poprawa marketingu lokalnych 

produktów społecznych, tworzenie przyjaznego klimatu dla inwestorów itd. Uznał, że nie idą 

za tym żadne konkrety. Są to tylko slogany, które Burmistrz może zawrzeć w swoim 

następnym programie wyborczym.  Stwierdził, że mamy do czynienia z dokumentem, który 

wyszedł spod ręki amatora. Jest to dokument nieprofesjonalny, którego można się 

powstydzić.  

W związku z powyższym Radny Bujak zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego 

dokumentu z porządku obrad, cofnięcie do Komisji i rzetelne przepracowanie.  

Przewodniczący stwierdził, iż przed przegłosowaniem porządku obrad, prosił  

o zgłaszanie uwag do jego  treści.  Podkreślił, że wówczas żadnych uwag nie zgłoszono.  

Radny Bujak stwierdził, iż statut jasno stanowi, iż Radny ma prawo do zgłaszania 

wniosków formalnych w każdym punkcie sesji.  

Przewodniczący dodał, że projekt był omawiany podczas prac Komisji.  

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Radnego Bujaka stwierdził, że amatorska to 

była jego ocena budżetu na 2016 r., kiedy to Radny uznał go za przeszacowany. Dodał, by 



Radny sprawdził, na jaką kwotę zaprognozowane są inwestycje na 2017 rok, gdyż jest to 

ponad 8 ml złotych.  

Przewodniczący zakończył powyższa dyskusję podsumowując, że Strategia zakłada 

ramy działalności, a nie co w poszczególnym roku będzie wykonywane. Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały, który następnie została poddany pod głowienie.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" dla 

gminy Głogówek, 

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: 

13 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

e) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek. 

Przewodniczący poinformował, że podczas procedur Komisyjnych zgłoszone zostały 

błędy w treści studium. Miały one zostać poprawione. Ostateczna wersja studium trafiła do 

Biura Rady na godzinę przed sesją i jest dostępna dla Radnych w wersji elektronicznej na 

laptopie.  Przewodniczący zapytał, czy Radni zdążyli się zapoznać z naniesionymi zmianami. 

Czy ogłosić przerwę w tym celu.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że w większości były to literówki, a pracownik 

merytoryczny zapewnił go, że zostały one poprawione.  

Radna Róża Zgorzelska poprosiła o zarządzanie przerwy, w celu sprawdzenie jednego 

z zapisów.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący zapytał, czy ewentualne wątpliwości związane  

ze studium zostały rozwiane.  



Radna Zgorzelska oświadczyła, że kwestia, która ją interesowała została poprawiana.  

W zawiązku z powyższym, oraz brakiem dalszych uwag Przewodniczący przystąpił do 

odczytania projektu uchwały, który następnie został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

Ad 5. 

Zapytania Radnych: 

Radny Piotr Bujak: 

1. Poprosił o informacje nt. kosztów poniesionych przez Gminę, w związku z częściową 

wymianą kostki brukowej na rynku na nową w kolorze czerwonym. Poprosił  

o informacje, czy oznaczenie miejsc parkingowych kolorem czerwonym jest zgodne  

z wytycznymi w tym zakresie ze strony Ministerstwa, czy nie zajdzie potrzeba 

dokonani korekty. Ponadto poprosił o wskazanie wykonawcy realizacji tej inwestycji.  

2. Przekazał uwagę części mieszkańców Wróblina w kwestii odbioru odpadów 

komunalnych. Poinformował, ze mieszkańcy skarzą się, że z niektórych posesji śmieci 

nie zostały zabrane. Zaapelował, by uczulić osoby odpowiedzialne za odbiór na ten 

fakt.  

3. Poprosił o pilne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Prudniku o uzupełnienie 

ubytków w drodze transportu rolnego Wróblin – Kazimierz.  

4. Stwierdził, że mając na uwadze jakość odpowiedzi pana Kałamarza, poinformował, że 

na pytanie z poprzedniej sesji: czy jest alternatywne źródło remontowania zamku, 

otrzymał odpowiedź „tak, jest”. W związku z czym zapytał, jakie to jest źródło.  

Następnie Radny poinformowała, że złoży dwie pisemne interpelacje:  

 w sprawie dokonania pewnych modyfikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 

poprzez wdrożenie nowego systemu, który ułatwi mieszkańcom poruszanie się po tej 

stronie, gdyż nawet Radni mają znaczne problemy z wyszukaniem konkretnej 

uchwały. Stwierdził, że nie neguje tego co dzieje się obecnie, lecz dokumenty są 

zespolone w jednym pliku PDF i nie istnieje możliwość wyszukiwania.  Wskazał, że 

poruszanie się na stronach innych urzędów jest łatwiejsze, a wyszukiwarki działają 

lepiej. 



 w sprawie zorganizowania spotkania z zarządem Klubu Sportowego Fortuna 

Głogówek, który jak stwierdził, przeżywa aktualnie kryzys sportowy i organizacyjny, 

a jest też beneficjentem środków publicznych. Stwierdził, że może wspólnymi 

metodami uda się dojść do porozumienia jakiegokolwiek by przełamać ten impas, 

który się wytworzył i negatywnie rzutuje na wizerunek całej Gminy. 

Przewodniczący zapytał, czy Radny sugeruje by sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.   

Radny Bujak odpowiedział, że nie. Uznał, że oczywiście Komisja mogłaby dokonać 

kontroli w wymiarze finansowym, pod kątem przekazywanej dotacji. Radny podkreślił, że 

chodzi mu o przełamanie impasu organizacyjnego i sportowego.  

Radny Tomasz Nosol: 

1. Przychylił się do interpelacji Radnego Bujaka w sprawie trudności w poruszaniu się 

po Biuletynie Informacji Publicznej.  

2. Zapytał czy wpłynęło, a jeśli tak to dlaczego Radni nie otrzymali takiej informacji, 

pismo Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie Gminy Dąbrowa, do Prezesa 

Rady Ministrów z apelem w sprawie zmiany granic Gminy.  

 

Ad 6. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

 

Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi na pytania zadane na 

Sesji zostaną udzielone w formie pisemnej.  

 

 

Ad 7.  

Wolne wnioski i informacje.  

Przewodniczący poinformował, że podczas przerwy Sołtys Mochowa zwrócił mu 

uwagę, iż dewastowane są wały przeciwpowodziowe, a Rada pozostaje wobec tego faktu 

obojętna.  Przewodniczący wskazał, że kwestia wałów leży w kompetencji administracji 

miejscowej, a Sołtys jest także członkiem samorządu wobec czego, osobiście mógł 



interweniować jeśli widział taką potrzebę. Dodał, że dwóch Radnych uczestniczyło w Komisji   

powołanej przez Regionalną Dyrekcję Ochronę Środowiska w Opolu. Z oględzin został 

sporządzony protokół. Kiedy wpłynie do Urzędu, zostanie udostępniony także Radnym.  

Rany Henryk Regimowicz poinformował, że w ubiegłą środę została przeprowadzona 

wizja lokalna na terenie ul. Młyńskiej, ul. Łąkowej, dorzecza Młynówki, oraz na terenie 

wokół stawu. Z oględzin został sporządzony protokół. Radny zobowiązał się do przedłożenia 

niniejszego protokołu do wiadomości członków Rady. Dodał, że podczas przeprowadzonych 

rozmów z mieszkańcami wskazanych ulic wyszło wiele różnych problemów. Stwierdził, że 

ile ludzi tyle opinii.  

 

Radny Stanisław Stadnicki odniósł się do poruszonej przez swoich przedmówców 

kwestii BIP-u. Wyjaśnił, że niestety nie da się poprawić wyszukiwarki, ponieważ sam robot 

wyszukujący nie przeczyta treści plików PDF, czy skanów. Dlatego w przypadku, gdy 

wpisuje się konkretne hasło wyszukiwarka nic nie znajduje. Aby to naprawić trzeba nadawać 

pikom konkretne nazwy lub wpisywać w treści kilka zdań z uchwały, czy też kilka zdań  

z protokołu.    

 

Radny Tomasz Nosol: 

1. Wniósł o monit w sprawie ustawienia lamp przy posesji nr… w Mionowie  

2. Wniósł o ponownie zbadanie sprawy zacieków w dachu budynku jednostki OSP 

Wierzch. Wskazał, że na łączeniu starej części budynku z nowo dobudowaną świetlicą 

regularnie pojawia się zagrzybienie. Poprosił o zajecie się tą sprawą.  

 

Radny Piotr Bujak odniósł się do przedłożonego przez siebie projektu uchwały  

w sprawie Jana Cibisa. Poinformował, że celowo nie zdecydował się na wprowadzenie jej do 

Porządku obrad, gdyż musi dokonać jeszcze jednej korekty. Stwierdził, że kwestia tej 

uchwały jest zupełnie nie polityczna i nie powinna być traktowana w ten sposób. Poprosił, by 

projekt trafił jednak pod obrady Komisji.  

Przewodniczący zapewnił, że tak się stanie.  



Radny Tomasz Nosol poinformował, że najprawdopodobniej od stycznia Gminy będą 

mogły same odbierać i zagospodarowywać śmieci drogą bezprzetargową, jeśli posiadają 

własną spółkę.  

Radna Róża Zgorzelska odniosła się do wypowiedzi Radnego Bujaka w temacie 

malarza Jana Cibisa. stwierdziła, że na Komisji Społecznej stanowisko pana Burmistrza  

i wypowiedzi były zupełnie inne. Oświadczyła, że cieszy ją, iż „zmieniono zdanie, ponieważ 

na Komisji Społecznej kategorycznie wyśmiano taki projekt uchwały i powiedziano, że jest 

ona absolutnie nie potrzebna bo jest Urząd Marszałkowski czy Sejmik Województwa, który 

podjął taką uchwałę. Więc nie będziemy ważniejsi od ważnych.” 

Przewodniczący oświadczył, że w projekcie użyta była nieaktualna podstawa prawna, 

dlatego nie trafił on pod obrady Komisji.  

Radny Andrzej Wawer jako Przewodniczący Komisji Społecznej dodał, że nie 

przypomina sobie, jakoby ten projekt był wyśmiany. Oświadczył, że prowadzona była bardzo 

poważna i rzeczowa rozmowa.  

 

Ad 9. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył XXVII Sesję 

Rady Miejskiej w Głogówku. 

 


