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z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zapytania Radnych.
Radny Stanisław Stadnicki poprosił o udzielenie informacji, czy zgłaszane do gminy
problemy związane z transportem uczniów zostały już rozwiązane. Ponadto poprosił
o udostępnienie kserokopii odpowiedzi przewoźnika w tej sprawie.

Radny Tomasz Nosol w imieniu mieszkańców wniósł o przycięcie gałęzi wzdłuż
drogi polnej Wierzch – Racławice Śląskie, oraz o poszerzenie drogi na odcinku tzw.
„wąwozu”.
Radna Róża Zgorzelska wniosła, by Burmistrz wystąpił do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o weryfikację wszystkich wiosek, które bez wiedzy i zgody
mieszkańców zostały ujęte w programie ruralistycznym. Podkreśliła, że sytuacja ta stwarza
wiele problemów mieszkańcom. Uznała, że wspólnymi siłami należałoby się przyczynić do
tego, by przynajmniej część budynków została wyłączona z programu. Na terenach wsi
znajdują się budynki w fatalnym stanie technicznym, które szpecą wieś, a ich właściciele nie
mogą przeprowadzić remontów, ponieważ konserwator nie wydaje stosownych pozwoleń.
Radny Stanisław Stadnicki odnosząc się do wyżej przedstawionej kwestii wskazał,
że żaden z Radnych nie jest przeciwko ochronie zabytków. Jednakże przepisy prawa generują
wiele absurdów i stwarzają duże problemy mieszkańcom. Wobec czego wniósł, by zaprosić
Panią Konserwator na spotkanie z Radnymi, celem uzyskania informacji jak wygląda
procedura wyjścia z układu ruralistycznego. Stwierdził, że plan ten winien obejmować
kościoły, zabytki historyczne, pomniki przyrody, a nie zwykłe, czterdziestoletnie domy, które
wymagają remontu, a przez decyzje konserwatora nie można w nich nic zmieniać.
Radny Tomasz Nosol poprał powyższy wniosek. Poinformował, że z własnego
doświadczenia wie, jakie istnieją problemy związane z uzyskaniem pozwoleń od
konserwatora. Stwierdził, że w takim układzie, wioski czy ulice zostaną zaściankami, gdyż
sposób i forma narzucana przez konserwatora jest nie do przyjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w pierwszym kwartale 2017 roku postara się zorganizować
takie spotkanie.
Radna Gizela Grzesik poinformowała, o dwóch pisemnych wnioskach:
1. o zweryfikowanie i poprawienie przez kompetentne służby znaków drogowych
znajdujących się przy drogach dojazdowych do drogi krajowej nr 40 w miejscowości
Mochów;
2. wniosek o wyznaczenie i oznakowanie przez Urząd Miejski w Głogówku miejsca na
wyjazd z parkingu przy ul. Mickiewicza w Głogówku.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o przegląd wszystkich tablic
informacyjnych z nazwami ulic, ponieważ niektóre z nich są całkowicie wyblakłe. Następnie
zwracając się do obecnego Radnego Powiatowego Tadeusza Wrony podziękowała za
interwencję w sprawie drogi Dzierżysławice – Racławice Śląskie. Uznała jednak, że remont
został wykonany bardzo źle. Spowodował, że droga się zwęziła, a pobocze jest bardzo
grząskie, ponieważ nie zostało utwardzone kamieniem. Wiceprzewodnicząca poprosiła
Radnego o monitorowanie tej sprawy.
Radny Piotr Bujak:
1. odnosząc się do sprawozdania Burmistrza w okresie miedzy sesjami zapytał:


jaki projekt jest realizowany, bądź jaką usługę świadczy dla Gminy firma
Deloitte – Wrocław,



jakich spraw bieżących dotyczyło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
w dniu 23 grudnia 2016 r. oraz z kim odbyło się to spotkanie;

2. poprosił o przedstawienie listy podmiotów odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie dróg gminnych. Jednocześnie poprosił o dołączenie do listy numeru
kontaktowego do wykonawcy usługi, wraz z informacją, czy numer ten czyny jest
całodobowo, czy w określonych godzinach. Zapytał także, jak wyłonione zostały
podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie dróg oraz na jakich zasadach będą one
finansowane;
3. poprosił o doprecyzowanie kwestii środków zewnętrznych na zamek. Z jakich
faktycznie programów gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie, a także czy
zostały poczynione jakieś rozmowy z Ministerstwem Kultury w kwestii

dofinansowania oraz jaka jest przewidywana realna, nie zapisana w budżecie
wartość dofinansowania, którą gmina może otrzymać;
4. czy została już opracowania koncepcja czy sieć szkół, która ma powstać
w następstwie reformy oświaty. Czy zostały już podjęte jakieś prace w tym
kierunku. Jeśli tak, poprosił o przedstawienie tej koncepcji oraz planów i założeń
finansowych, jak również przedstawienie sytuacji związanej z etatami, czy będą
dokonywanie redukcje;
5. w imieniu mieszkańców zgłosił, iż w okresie świątecznym na rynku, „za bramą”
był problem z odbiorem odpadów komunalnych,
6.

zapytał czy melex trafił już do gminy. Jeśli tak to gdzie jest garażowany oraz
w jaki sposób do tej pory był wykorzystywany.

Radny Marek Pelka poinformował, że Gmina Krapkowice jest w trakcie wymiany
oświetlenia ulicznego na lampy „ledowe”. Podpisali oni porozumienie, czy też umowę
z firmą Tauron. Lampy są wymienianie na nowe, ledowe, energooszczędne, praktycznie bez
kosztów dla gminy. Gmina płaci rachunek za energię elektryczna na poziomie lat
poprzednich, a w ramach oszczędności Tauron wymienia lampy. Wobec powyższego zapytał,
czy Gmina Głogówek też zastanawia się nad podpisaniem tego typu umowy, oraz czy
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