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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

 

Zapytania Radnych. 

Radna Gabriela Nizińska w kontekście powracającego problemu smogu, a także 

prześmiewczych komentarzy dotyczących zakupu Melexa, zaapelowała by Radni 

uświadamiali społeczność, że wymiana samochodów spalinowych na elektryczne to działanie 

pro ekologiczne. 

Radny Piotr Bujak 

Odniósł się do następujących spotkań Burmistrza: 

 z dnia 05.01.2017 r. spotkanie w BGK, w sprawie dotacji na mieszkania i lokale 

socjalne oraz komunalne. Zapytał, o jakie konkretnie dotacje były prowadzone 

rozmowy, czy Gmina aplikuje bądź też aplikowała o jakieś środki na budownictwo,  

a także jakie inwestycje w tym zakresie są ewentualnie planowane; 

 z dnia 07.01.2017 r. poprosił o udzielenie informacji, czy Gmina Głogówek będzie 

dofinansowywała działania Stowarzyszenia Wspólnota Polska, jeżeli tak, to jaką 

kwotę planuje się przeznaczyć na takie dofinasowanie i na jakie zadania; 

 poprosił o doprecyzowanie informacji na temat spotkania z 24 stycznia 2017 r.  

w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Zapytał, z kim odbyło się to spotkanie oraz 

jakie sprawy zostały poruszone podczas tego spotkanie; 

 poprosił o doprecyzowanie czego dotyczyło spotkanie w dniu 25 stycznia br. z panem 

Stanisławem Rakoczym. 

1. Radny poprosił o wytłumaczenie, dlaczego podczas poprzedniej Sesji Nadzwyczajnej  

z dnia 16 stycznia, do Porządku obrad, niejako pospiesznie zostały wprowadzone projekty 

uchwał w sprawie zakupu samochodu elektrycznego oraz w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Głogówek na 2017 r., skoro zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w tej 

kwestii było opublikowane już 11 stycznia 2017 roku. Zauważył, że zostało ono później 

unieważnione, jednakże liczy się sam fakt początkowej daty. Zapytał, dlaczego informacja 

ta nie została przekazana Radzie z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto poprosił  

o wytłumaczenie, dlaczego na poprzedniej Sesji pan Burmistrz, zdawał się sugerować, że 

decyzja o zakupie  samochodu zapadła spontanicznie, w związku z czym nie mogła być 



ujęta w budżecie, który został przyjęty dnia 28 grudnia 2016 roku. Stwierdził, że po raz 

kolejny Radni mają do czynienia z „wrzutką” gdzie stawia się Radę przed faktem 

dokonanym”. 

2. Wskazał, iż w dodatku do NTO widnieje informacja, że zakupiony przez Gminę 

samochód elektryczny ładowany jest w prywatnym garaży pani, która rozwozi listy. 

Zapytał, gdzie ulokowany jest garaż, czy ładowanie odbywa się w trakcie godzin pracy 

czy też po, czy w jakiś sposób rozliczne jest zużycie energii oraz gdzie garażowany jest 

samochód wieczorem.  

3. Poprosił o przedstawienie informacji, czy trwają rozmowy na temat sprzedaży budynku 

po niedoszłym szpitalu w Głogówku. Czy aktualny jest temat inwestora, który był 

zainteresowany zakupem obiektu.  

4. Wskazał, że głosami Rady z budżetu zdjęta została inwestycja dotycząca dostosowania 

wejścia do budynku Ratusza, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapytał, jakie 

działania w tej kwestii zostały podjęte do tej pory.  

5. Zapytał, w jakim trybie dokonano wyboru wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Głogówek do 2023, oraz kiedy wybrano wykonawcę, jakie koszty z tego tytułu 

poniosła Gmina. Ponadto poprosił o pisemne szczegółowe uzasadnienie, dlaczego do dnia 

16 stycznia 2017 roku Gmina Głogówek nie wyegzekwowała od wykonawcy planu, który 

nie zawierałby błędów czy uchybień. Radny zapytał także, kiedy wykonawca wyeliminuje 

błędy.  

6. W imieniu mieszkańców ulicy Fabrycznej w Głogówku wniósł o ustawienie znaku 

ograniczającego prędkość do 30 –  40 km/h, bądź zamontowania progów zwalniających.  

7. Zapytał ile Gmina zapłaciła za publikację dodatku NTO Extra. W jaki sposób było on 

kolportowany oraz wg jakiego klucza, czyli kto kolportował tą gazetę i dlaczego nie 

dotarła do wszystkich miejscowości z terenu naszej Gminy.  

8. Zapytał, czy w kontekście upamiętnienia Jana Cibisa zostały podjęte już jakieś działania, 

które mają na celu włączenie naszej Gminy do wojewódzkich obchodów.  

Radny poinformował także o pisemnej interpelacji, którą złoży po sesji na ręce 

Przewodniczącego Rady.  

Radna Róża Zgorzelska: 

1. Zapytała, czy w ślad za jej wnioskiem zostało już umówione spotkanie pomiędzy 

Radą, a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  



2. Poprosiła o dostarczenie kopi pism z którymi zwrócił się Sołtys Biedrzychowic do 

Burmistrza w sprawie zamiany zadania z Funduszu Sołeckiego. 

Przewodniczący odpowiedział, że spotkanie z Panią Konserwator planowane jest na miesiąc 

marzec lub kwiecień.    

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. Wniosła o nasadzenie drzew, a tym samym odtworzenie Alei Lipowej na  

ul. Kopernika w Racławicach Śląskich, 

2. Poinformowała, że w minioną niedzielę w godzinach od 15.00 – 17.00, organizowana 

była zbiórka odzieży komunijnej. Jest to datek nieodpłatny, który trafi do Wilna na 

Litwie. Zbiórka organizowana jest przy współudziale z Panią Redaktor Haliną 

Nabrdalik. Radna zwróciła się do Radnych z prośbą o rozpropagowanie informacji  

o zbiórce w swoich wioskach. Wskazała, że w najbliższą oraz kolejną niedzielę 

członkowie parafialnego Caritasu będą znów dyżurować w remizie strażackiej  

w Racławicach Śląskich. Dodała, że prowadzona jest lista darczyńców. 

Radny Marek Pelka: 

1. Zwrócił się o wystosowanie przez Urząd pisma do Powiatu w sprawie przycięcia 

krzaków przy drodze wyjazdowej z Rzepcza, na wysokości młyna oraz boiska. 

Przypomniał, że przedstawiciel Powiatu zapewnił, iż sprawa ta zostanie załatwiona. 

Zadanie miało zostać wykonane jesienią zeszła go roku. Niestety tak się nie stało. 

2. Na prośbę mieszkańca poprosił o interwencje w sprawie zanieczyszczających miasto 

gołębi, szczególnie na wysokości budynku Rynek 27. Wskazał, że w budynku tym 

otwarte jest okno na poddaszu, gdzie przebywają gołębie, które stale zanieczyszczają 

chodnik. 

Radny Tomasz Nosol odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na wniosek złożony na 

poprzedniej sesji. Oświadczył, że zgłaszając potrzebę przycięcia zakrzaczeń oraz poszerzania 

drogi polnej pomiędzy Wierzchem, a Racławicami Śląskimi nie miał złych zamiarów. 

Wyraził swoje obawy w przypadku braku interwencji w tej sprawie. 

 


