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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 listopada 2016 roku 

Ad 6.  

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.  

 


