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PROJEKT PROTOKOŁU NR XXXII/2016 

Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 6 marca 2017 roku 

 

Obrady XXXII Sesji Nadzwyczajnej 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, na początku obrad obecnych było 12. Lista obecności Radnych, 

zaproszonych do udziału w sesji gości stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został  

hymn państwowy.  

Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad. W związku z ich 

brakiem porządek został odczytany, a następnie poddany pod głosowani i przyjęty 

jednogłośnie.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie  XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. 

3. Stwierdzenie Quorum. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały: 

 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Głogówek do 2023 roku”. 

6. Zakończenie XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. 

Do obradujących dołączyła Radna Róża Zgorzelska. 

Na 15 Radnych, obecnych 13. 

 

Ad 5. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku”. 

Radny Marek Pelka przypomniał, że podczas podejmowania niniejszej uchwały po raz 

pierwszy zgłaszał, iż na mapie obejmującej obszar Rzepcza jest wyłącznie wskazana droga 
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Głogówek – Rzepcze. Poprawki nie zostały jednak naniesione. Uznał to za błąd  

i zaproponował, by dokonać stosownych korekt mapy.  

Burmistrz poinformował, iż Urząd Marszałkowski wydał wytyczne dotyczące 

konieczności naniesienia zmian w pierwotnie podjętym Programie rewitalizacji. Wobec 

czego, korekty w tym zakresie zostały naniesione.  

Radny Pelka wyjaśnił, że w części opisowej Programu mowa jest o Sołectwie 

Rzepcze, natomiast na załączonej mapie wskazana jest wyłącznie droga wojewódzka. Uznał, 

że jeżeli Program ma stanowić podstawę do uzyskania dofinansowania do budowy 

kanalizacji, na mapie powinna być ujęta cała wioska.  

Burmistrz stwierdził, że Gmina podąża głównie w kierunku pozyskiwania środków  

z PROW, gdzie jest lepsze źródło dofinansowania i łatwiejszy dostęp do funduszy. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący odczytał proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek do 2023 roku”, który 

następnie został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

Ad 6. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 

 


