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PROJEKT PROTOKOŁU NR XXX/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

 

Obrady XXX 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 przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum. 

Na 15 Radnych, obecnych było 14. 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.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał: 

1. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku – Burmistrz wyjaśnił, że uchwała ta dotyczy 

zwiększenia kwoty dofinansowania w związku z rozstrzygnięciem przetargu;  

2. w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 rok; 

3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-

2020; 

4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego – dotyczy remontu 

drogi w Kazimierzu; 

5. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju; 

6. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – dotyczy I etapu inwestycji  

w Rzepczach. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący zapytał, kto jest za wprowadzeniem do 

Porządku obrad następujących projektów uchwały: 

 w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 rok. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 
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 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-

2020. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się; 

 

 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju; 

Wynik głosowania: 

11 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymało się; 

 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Kolejno Przewodniczący przedstawił znowelizowany Porządek obrad, który następnie 

został poddany pod głosowanie. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  
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e) przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej oraz z XXIX Sesji 

Nadzwyczajnej. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Stałych Komisji Rady na 2017 r. 

4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2016 r. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a) w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głogówek na 2017 rok, 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-

2020,  

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała, 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, 

f) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, 

g) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku 

h) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

i) w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Głogówek, 

j) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne, 

k) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2017 roku, 

l) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała 

Urbana, 

m) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju, 

n) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

6. Zapytania Radnych. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  
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8. Wolne wnioski i informacje.  

9. Zakończenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Wynik głosowania: 

11 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymało się. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej  

w Głogówku oraz XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.  

Uwag nie zgłoszono. Projekty zostały poddane pod głosowanie, którego wynik 

przedstawiał się następująco: 

 projektu Protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

Radny Marek Pelka stwierdził, że protokół został przyjęty w poprawnej formie. Po czym 

odczytał następujący fragment protokołu:  

„Radny Marek Pelka oświadczył, że nie może głosować „za” budżetem z kilku 

powodów. Wskazał, że budżet nie był omawiany podczas procedur komisyjnych „krok po 

kroku” jak uprzednio było w zwyczaju. Oczywiście są w budżecie pozycje, do których nie 

można mieć uwag. Wyraził swoje zadowolenie z pojawienia się w projekcie planu budowy 

kanalizacji w Rzepczach. Jednakże uznał, że z wieloma kwestiami nie może się zgodzić, co 

zmusza go do wstrzymania się od głosu.” 

Radny uznał, że zapis ten jest zgodny z jego wypowiedzią i w tej formie protokół 

został przyjęty. Wobec czego zwrócił się do Burmistrza,  by „nie kłamać więcej”, że Radny 

był przeciwny budowie kanalizacji. Podał, że Burmistrz telefonował do Sołtysa z informacją, 

że „Pelka jest przeciw budowie kanalizacji”. Oświadczył, że jest to nieprawda. Stwierdził, że 

podobna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, kiedy to Burmistrz mówił strażakom, że 

Pelka jest przeciwny zakupowi samochodu dla Rzepiec. Radny podkreślił, że jest jak 

najbardziej za budową kanalizacji. Stwierdził, że od wielu lat zabiega o tą inwestycję, która  

w końcu w tym roku pojawiła się w budżecie. Uznał jednak, że w przedstawionej formie nie 

mógł głosować „za” budżetem. Wobec czego wstrzymał się od głosu. Kończąc swoje 

wystąpienie zaapelował, by na jego temat „nie kłamać”.  
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Przewodniczący stwierdził, że uwagi do Burmistrza winny być kierowane w innym 

punkcie.  

Radny Pelka stwierdził, że przedstawiłby je po przerwie, obawia się jednak, że nie 

będzie miał „do kogo mówić”.  

Następnie Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem projektu Protokołu z XXIX 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

Ad 2. 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Radnego Pelki. Stwierdził, że nie kłamie, 

ponieważ Radny wstrzymując się od głosowania nie aprobował budżetu. Wobec czego Radny 

nie jest „za” budżetem.  

Następnie Burmistrz odczytał informację o swojej pracy w okresie między sesjami, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad 3. 

Nie zgłoszono uwag do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Stałych Komisji Rady 

na 2017 r. Wobec czego Przewodniczący poprosił o przegłosowanie poszczególnych planów: 

1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

2. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 
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3. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

4. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się. 

 

Ad 4. 

Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2016 r. zostało przyjęte do 

wiadomości. 

 

Ad 5. 

Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

Skarbnik Gminy Ilona Hudaszek przedstawiła, co następuje: 

„Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę  399.660,00 zł, z tego: 

- o kwotę  249.000,00 zł – z tytułu wolnych środków  za 2016 r., 

- o kwotę 150.660,00 zł – z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW  

w Opolu z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa  kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I 

etap. 

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 5.000,00 zł – ze względu na to, iż 

maksymalny dopuszczalny okres karencji w spłacie  kapitału nie może przekroczyć 6 m-cy 

od daty zakończenia zadania (a jest to wg wniosku z 30 czerwca 2017 r.) pierwsza rata spłaty 

powinna nastąpić w grudniu 2017 roku. 

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę  298.786,00 zł, z tego: 

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – o kwotę  8.786,00 zł z przeznaczeniem  na  część bieżącą 

dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Biała, 

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne  - o kwotę  240.000,00 zł – przesunięcie 

zabezpieczonej kwoty  na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku, 

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - o kwotę 50.000,00 zł – 

przesunięcie zabezpieczonej kwoty  na dotacje na zakup ekologicznego pieca centralnego 

ogrzewania. 
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Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę  693.446,00 zł, z tego: 

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – wprowadza się nowe zadanie  

pn. Modernizacja chodnika w miejscowości Kazimierz – dokumentacja -  24.000,00 zł, 

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin – wprowadza się zadanie: dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Gminy Biała – na zadania bieżące – 8.786,00 zł na zadania majątkowe – 

14.375,00 zł na realizację wspólnego projektu pn. Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, 

rozbudowa usług  e-Podatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów 

obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej, 

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zabezpiecza się kwotę  247.996,00 zł (po 

rozstrzygniętym przetargu na zakup samochodów) na dotację celową dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku na zakup samochodu pożarniczego, 

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – wprowadza się zadanie pn. Modernizacja 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku – na kwotę   100.000,00 (w tym: 

modernizacja pomieszczeń sanitarnych – toalet, remont podłóg w sali gimnastycznej), 

- w rozdziale 80104 Przedszkola – wprowadza się zadanie pn. Termomodernizacja 

pomieszczeń budynku Przedszkola  nr 4 O/Oracze – na kwotę  72.629,00 zł (w tym: 

ocieplenie ścian budynku, wymiana pieca centralnego ogrzewania, remont kuchni), 

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę  155.660,00 zł zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach 

– I etap oraz  wprowadza się zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków  

z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku – II etap  -  20.000,00 zł – 

wykonanie dokumentacji przedprojektowej  (decyzji lokalizacyjnej), 

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – wprowadza się zadanie: dotacja celowa  na 

dofinansowanie zakupu ekologicznych pieców centralnego ogrzewania – 50.000,00 zł.” 

  Pani Skarbnik poinformowała także, iż w związku z powyższymi zmianami, zmieniają 

się trzy załączniki do uchwały budżetowej, tj. załącznik przychody i rozchody budżetu  

w 2017 r.,  wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r., oraz zestawienie kwot i zakres dotacji na 

2017 r.  

 Przewodniczący zapytał o uwagi do przedstawionego materiału.  

Radny Piotr Bujak zapytał, dlaczego projekt budżetu został przekazany Radnym 

dopiero w dniu wczorajszym. 

 Burmistrz odpowiedział, że w kwestii zakupu samochodu strażackiego wyczekiwano 

rozstrzygnięcia i uprawomocnienia przetargu, natomiast w kwestii inwestycji w szkole  

i przedszkolu – planuje się częściowe przeprowadzenie ich już w czasie trwania ferii 
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zimowych. Poza tym w dniu wczorajszym wpłynęło porozumienie z Powiatu Prudnickiego, 

na podstawie którego wprowadzana jest do budżetu kwota 24 tys. złotych na zadanie 

rzeczowe Gminy Głogówek.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały który 

następnie został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

11 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata  

2017-2020. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na 

lata 2017-2020 do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Głogówek na lata 2017-2020 dokonano aktualizacji planu przychodów, wydatków oraz 

rozchodów budżetu, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany 

budżetu. 

 Uwag nie zgłoszono.  

Wynik głosowania: 

11 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biała. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Wynik głosowania: 

9 za/ 3 przeciw/ 2 wstrzymały się. 
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e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku. 

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: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Radny Piotr Samson opuścił salę posiedzeń.  

Na 15 Radnych, obecnych 13. 

 

f) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Głogówek dla Jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku. 

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/ 0 wstrzymało się. 

 

Radny Piotr Samson powrócił na salę posiedzeń.  

Na 15 Radnych, obecnych 14. 
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h) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

i) w sprawie aktualizacji i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 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: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

j) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 

ekologiczne. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

k) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy 

Głogówek w 2017 roku. 

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: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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l) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na postawienie popiersia Rafała 

Urbana. 

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: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

m) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju. 

Burmistrz poinformował, że rozmieszczenie placówek oświatowych w Gminie Głogówek 

nastąpi w sposób przedstawiony na schemacie organizacyjnym, który został przedstawiony 

Radnym. Projekt ten został uzgodniony przez Kuratorium Oświaty. Podjęte przez Radę 

uchwały zostaną ponownie zbadane przez kuratorium. Burmistrz wyraził nadzieję, że 

kuratorium nie zmieni już swojego stanowiska, a uzgodniony projekt będzie realizowany. 

Burmistrz poinformował, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku, Szkoła Podstawowa  

w Biedrzychowicach, Szkoła Podstawowa w Twardawie oraz Szkoła Podstawowa  

w Szonowie  będą szkołami 8-klasowymi. Zespół Szkół w Racławicach Śląskich, gdzie 

mieściła się Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum będzie Szkołą 

Podstawową 8-klasową. Gimnazjum Publiczne nr 1 w Głogówku jeszcze przez dwa lata 

będzie w stanie wygaszania. Docelowo Szkoła Podstawowa nr 2 będzie mieściła się w 

obecnym budynku oraz w budynku Gimnazjum. Na dzień dzisiejszy uzgodnione zostało, że w 

budynku „dwójki” będą mieściły się klasy 1-3. Jednakże Burmistrz będzie postulował u 

Kuratora o wyrażenie zgody na utworzenie w tym miejscu placówki dla klas 1-4. Natomiast w 

budynku Gimnazjum znajdować się będą klasy 5-8 oraz klasa sportowa.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do powyższego.  

Radny Stanisław Stadnicki zapytał, co z obecnymi klasami Gimnazjum w Racławicach 

Śląskich, czy pozostaną w tym samym miejscu.   

Burmistrz wskazał, że przedstawiony schemat opisuje planowane zmiany i, że  

w Racławicach Śląskich powstaną klasy 1-8. Co oznacza, że nie nastąpi wygaszanie,  

a likwidacja Gimnazjum, w ramach którego powstanie Szkoła Podstawowa. Natomiast 

Gimnazjum w Głogówku będzie stopniowo wygaszane. Od września trafi tam klasa 7,  

później 8.  Docelowo dojdą dzieci klas 4-8 lub jeśli będzie zgoda kuratora 5-8. 
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Radny Marek Pelka zapytał, do jakiej klasy będą chodziły dzieci z obecnej  

„pierwszej  gimnazjum”. 

Burmistrz odpowiedział, że do drugiej Gimnazjum.  

Radny Stadniki zapytał, czy w takim razie 2 klasa Gimnazjum będzie kończyć szkołę  

w Racławicach.  

Burmistrz odpowiedział, że tak. Zauważył jednak, że uczniowie ci nie będą kończyć 

Gimnazjum, tylko będą kończyć Szkołę Podstawową o profilu gimnazjalnym. Dodał, ze będą 

dwa profile nauczania: gimnazjalny i podstawowy. 

Radny Piotr Bujak zwrócił uwagę, że „po raz kolejny mamy do czynienia  

z niebezpiecznym precedensem, że bardzo istotną uchwałę wprowadza się naprędce.” 

Ostateczna wersja wpłynęła do Radnych na pół godziny przed sesją. Projekt jest dokumentem 

wielozałącznikowym, który w normalnych warunkach wymagałby pogłębionej analizy. 

Stwierdził, że niestety Radni nie otrzymali na to szansy. Kolejno Radny uznał, że „mamy 

Radnych lepszego sortu i gorszego sortu. Jedni z nich dysponowali wszelką wiedzą, 

deklarowali na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, że dzisiaj na Sesji najprawdopodobniej 

pojawi się punkt dotyczący sprawozdania z wszystkich działań podjętych na drodze do 

wypracowania sieci szkół. Niestety były to słowa rzucane na wiatr.” Wobec czego zapytał, 

dlaczego projekt ten wprowadzany jest w trybie tzw. „wrzutki”. Dlaczego nie może być to 

procedowane w sposób normalny, jak to się odbywa w innych samorządach. Dlaczego 

uchwała ta nie mogła przejść procedur komisyjnych, no chyba, że procedury te miały miejsce 

w gabinecie Burmistrza. Radny zapytał także jakie spotkania z rodzicami odbywały się na 

drodze do wypracowania tej uchwały. Poprosił o wymienienie ich ze szczególnym 

uwzględnieniem spotkania w Zwiastowicach, w których brał udział Radny Kowaś. Dociekał, 

jaki był cel tego spotkania, w jakim charakterze występował tam Radny Kowaś, w jakim 

charakterze występował tam Burmistrz, gdyż spotkanie to nie jest ujęte w sprawozdaniu 

Burmistrza o pracy miedzy sesjami. 

Burmistrz odnosząc się do powyższego, na wstępie zaznaczył, że reforma oświaty nie 

dotyczy Radnych, czy też jego samego, ale w główniej mierze dotyczy dzieci. Poinformował, 

że odbyte w kuratorium spotkanie trwało 7 minut, gdyż przygotowana reforma oświaty  

w Gminie Głogówek, zdaniem kuratorium została sporządzona wzorcowo. Stwierdził, że 

Radny nie ma żadnej krytycznej uwagi dotyczącej proponowanego planu, ponieważ wszystkie 

placówki są zachowane, pracownicy nie tracą etatów, a dzieci mają komfort pobierania nauki. 

Dodał, że zwiększone zostały m.in. zajęcia z wychowania fizycznego do 4 godzin 

tygodniowe.  Także utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku ośmiu klas 
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spowodowałoby, że zajęcia z WF-u odbywałyby się w klasach. Burmistrz podkreślił, że 

wszyscy w pierwszej kolejności dbają o dobro dziecka, a to stanowiło punkt wyjściowy 

spotkania w kuratorium. Burmistrz poinformował także, że spotkanie w Zwiastowicach 

dotyczyło obwodów.                                                                                                      

Szkoła w Twardawie jest szkołą nieliczną, poczyniono więc starania, by rodzice wyrazili 

zgodę, by obwód w Zwiastowicach mieścił się w Twardawie. Jednakże mieszkańcy nie 

przystali na przedstawioną propozycję, co nie zmienia faktu, ze mają prawo wyboru szkoły. 

Tak więc spotkanie w Zwiastowicach miało na celu uszczegółowienie projektu do 

przedłożenia w kuratorium. Ostatecznie organem decydującym w kwestii podjętych przez 

Radę uchwał oświatowych będzie kuratorium. Na chwilę obecną gmina ma „zielone światło”.  

Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że Radny Bujak próbuje wytwarzać niepotrzebny 

zamęt i problemy. Zapytał, dlaczego Radny podczas wcześniejszych posiedzeń Komisji nie 

zwrócił się o przedstawienie informacji w tym zakresie. Wskazał, że obowiązkiem władzy 

jest przygotowanie reformy oświatowej. 

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że bardzo cieszy ją fakt i jest wdzięczna za to, że 

szkoła w Biedrzychowicach pozostanie w takiej formie w jakiej jest. Oświadczyła, że mówi to 

po to by, nie dać Burmistrzowi kolejnej okazji do obsmarowania jej osoby w „Życiu 

Głogówka”, jak miało to miejsce ostatnio. Zapytała, dlaczego Burmistrz od razu nie 

przedstawił wyjaśnień dotyczących zebrania w Zwiastowicach. Uznała, że temat ten mógł być 

zakończony podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Jednakże jak wiele 

innych spraw został owiany tajemnicą i niedopowiedzeniami.   

Radny Piotr Bujak zwracając się do Radnego Żebrowskiego stwierdził, że gdyby 

pozostawał na sali posiedzeń podczas zadawania pytań wiedziałby, że od dwóch miesięcy 

dopytuje się on, jak będzie wyglądała sieć szkół. Na co otrzymuje od Burmistrza 

jednozdaniowe odpowiedzi. Następnie zwracając się do Burmistrza stwierdził, że gdyby 

Burmistrz podjął decyzję, o wcześniejszym wysłaniu uchwały, Radni mieliby o wiele lepszą 

możliwość do przygotowania się i zapoznania z projektem. Tymczasem dokonali tego w 

takiej formie, na jaką pozwalały warunki przed sesją, co jest powodem wielu pytań. Radny 

zapytał, dlaczego tak naprędce pojawia się ta uchwała, dlaczego nie mogła ona przejść 

procedur komisyjnych oraz czy prawdą jest, że na zabraniu w Zwiastowicach utrzymywana 

była teza, iż Radni opozycyjni są przeciwni utrzymywaniu szkoły w Twardawie.  

Przewodniczący zwracając się do Radnego Bujaka zapytał, czy zdaje sobie sprawę  

z terminu wejścia w życie ustawy. Poinformował, że do marca muszą być opracowane 

wszelkie zmiany.  



14 
 

 

Radny Andrzej Wawer stwierdził, że nawet gdyby stosowne materiał wpłynęły dwa 

tygodnie wcześniej, nie wiele by to zmieniło. Zarówno włodarze gminy, jak i Pani kierownik 

oświaty czuwają nad tym, by nie doszło do zwolnień nauczycieli, a dzieci miały szkoły  

w pobliży miejsca zamieszkania.  

Burmistrz wyjaśnił, że przed przedstawieniem projektu uchwały konieczne było podjęcie 

uzgodnień z kuratorium. Następnie projekt mógł być przedstawiony dyrektorom. W dniu 

wczorajszym miało miejsce spotkanie z dyrektorami, podczas którego przedstawiony został 

projekt uzgodnień. Ponadto uchwała musi się uprawomocnić. Jeśli kuratorium zakwestionuje 

którykolwiek z zapisów, gmina będzie potrzebowała czas na korektę ewentualnych błędów. 

Do końca marca wszystko powinno ruszyć dlatego, że trzeba przygotować arkusze 

organizacyjne, dostosować programy, spotkać się z nauczycielami, by ustalić formę 

rozmieszczenia ich w różnych szkołach.  

Następnie głos zabrała Pani kierownik referatu oświaty, która wyjaśniła, że pospieszny 

tryb wprowadzenia uchwały związany jest z terminami narzuconymi przez ministerstwo. 

Poinformowała, że konieczne było uzgodnienie z Kuratorem terminu spotkania. 

Zaproponowany został ubiegły piątek,  tj. 27.01. Wtedy też dopiero Gmina otrzymała wstępną 

akceptację. Podała, że wobec powyższego zwróciła się do Burmistrza  

o przedstawienie projektu na obecnej sesji, by uniknąć zwoływania sesji w trybie 

nadzwyczajnym. Dodała, że dzisiejsza uchwała jest niejako „projektem do projektu”. Po 

przyjęciu, materiały zostaną wysłane do kuratorium, które ma 21 dni na wydanie opinii. 

Opinia jest wiążąca, czyli jeżeli kuratorium we wszystkich aspektach wyda opinię pozytywną, 

materiał ponownie trafi pod obrady Rady. W marcu koniecznie będzie podjęcie kolejnej 

uchwały. Poinformowała, że zarówno uchwała, jak i załączniki zostały sporządzone na 

podstawie wzorca z  ministerstwa. Podkreśliła, że przekształcenie następuje z mocy ustawy i 

że żaden obwód nie został zmieniony.  

Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że gdyby na Komisjach obecna była Pani Radziwiłł  

i gdyby, właśnie w takiej formie jak powyżej, przedstawiała informację na temat 

przekształceń, żaden z Radnych nie miałby dodatkowych pytań czy wątpliwości. Wyraziła 

swoje ubolewanie nad takim stanem rzeczy.  

Burmistrz wyjaśnił, że Pani kierownik nie mogła uczestniczyć we wczorajszym 

posiedzeniu Komisji, ponieważ brała udział w konferencji dotyczącej źródeł dofinansowania.  
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Przewodniczący podał, że zgodnie w informacją Pani kierownik dopiero w miniony 

piątek została udzielona wstępna zgoda na reorganizacją. Tak więc materiały nie mogły być 

przekazane wcześniej.  

Radny Stanisław Stadnicki uznał, że zarówno wyjaśnienia Burmistrza, jak i Pani 

kierownik są satysfakcjonujące. Poinformował, iż media podają, że przez wiele gmin reforma 

oświaty przeprowadzania jest wzorowo. Zadowalający jest więc fakt, że Gmina Głogówek 

znajduje się wśród nich. Skierował wyrazy uznania w stronę osób odpowiedzialnych za 

przygotowanie zmian. Stwierdził, że niepotrzebne było tworzenie „burzy w szklance wody”, 

ponieważ okazuje się, że wszystko jest poprawne. Dodał, że „nie chce nikogo bronić, ale jak 

weszła ta ustawa, to (…) dzień, czy dwa dni później mieliśmy sesję i Pan Piotr Bujak zapytał: 

co będziemy robić ze szkołami”. Było to bardzo trudne pytanie i nie można było od razu na 

nie odpowiedzieć. Radny Żebrowski nie słyszał tego pytania, gdyż opuścił salę posiedzeń.  

W związku z czym  Radny Stadnicki uznał, że „my po prostu siebie nie słuchamy, troszeczkę 

nie szanujemy się i stąd te kłótnie”. Poprosił, by na przyszłość informować Radnych  

o ewentualnych planach wprowadzenia tak ważnych uchwał. Dzięki temu Radni będą 

bardziej świadomi i przygotowani na dodatkowe zmiany.  

 Przewodniczący podziękował za powyższe uwagi, a następnie przystąpił do 

odczytania projektu uchwały, który następnie został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

n) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

Radny Marek Pelka wskazał, że w budżecie wprowadzono pieniądze na drogę  

w Kazimierzu. Zapytał, czy to jest jedna dokumentacja na dwa zadania, czy wykonane 

zostaną dwie dokumentacje.  

 Zastępca Burmistrza poinformowała, że to dwie drogi przebiegające przez Kazimierz. 

Jedna z nich stanowi drogę powiatową.  

 Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 6. 

Zapytania Radnych. 
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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. 
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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.    
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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. 

Ad 7. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

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

Sesji zostaną udzielone w formie pisemnej.  
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Ad 8. 

Wolne wnioski i informacje.  

 Sołtys Sołectwa Machów: 

 zgłosił, iż na drodze gminnej w Mochowie jest ustawiony znak „dla pieszych” przed 

wejściem na plac zabaw. Uznał, że znak ten powinien być przestawiony za nowe 

boisko sportowe., 

 Zapytał, czy możliwy jest zakup równiarki na drogi polne, w ten sposób, że np. 

byłaby ona na stanie Zakładu Komunalnego, z możliwością wypożyczenia 

Sołectwom.  

Radny Stanisław Stadnicki wniósł o przesłanie kopii zarządzenia Burmistrza, gdzie 

mowa jest o aktualnych stawkach wynajmu Sali w Domu Ludowym.  

Dalszych wniosków nie zgłoszono. 

Ad 9. 

Zakończenie XXX Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XXX 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 

 


