XXXVI/2017
SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 23 czerwca 2017 roku

Zapytania Radnych.
Radny Piotr Bujak:
1. Poprosił o przedstawienie umowy z Zakładem Komunalnym Głogówek Sp. z o.o.
Wskazał, że zgodnie z uprzednio otrzymaną odpowiedzą Zakład ten stał się częściowo
operatorem strefy płatnego parkowania, wobec czego poprosił o uściślenie kwestii
takich jak, koszty usługi, jej zakres, a także okres obowiązywania umowy. Ponadto
poprosił o doprecyzowanie ile godzin miesięcznie, wspomniany w piśmie Zakład
Komunalny sprawuje kontrolę nad strefą płatnego parkowania, a ile godzin poświęca
na to pracownik Urzędu.
2. Poprosił o uściślenie kwestii umowy na promocję ze Stowarzyszeniem Wspólnota
Polska. Poinformował, że w odpowiedzi otrzymanej na pytania zadane na poprzedniej
sesji Burmistrz wskazał, że Stowarzyszenie na bieżąco przekazuje informacje
o Gminie. Radny uznał, że nie jest to wyczerpująca odpowiedź w kontekście promocji
za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wobec czego poprosił o szczegółowy wykaz działań
podjętych przez to Stowarzyszanie, które są zgodne z umową.
3. Poprosił o udzielenie informacji, czy w związku z reformą oświaty może dojść do
sytuacji, że którakolwiek placówka będzie miała problemy lokalowe w związku
z nauczaniem WF-u, gdyż takie sygnały docierają od rodziców ze Szkoły
Podstawowej nr 1. Rodzice przekazuję informacje usłyszane od nauczycieli,
twierdzących, że WF będzie się odbywał jednocześnie dla trzech klas na jednej Sali
gimnastycznej.
4. Wniósł o umiejscowienie barierek na chodniku przy przystanku autobusowym na
ul. Powstańców w Głogówku, za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną w kierunku
Krapkowic. Wyjaśnił, że przystanek ten zlokalizowany jest na dość ruchliwej drodze,
w niedalekiej odległości od przejścia dla pieszych. Wskazał, że dochodzi tam do
niebezpiecznych sytuacji.
5. W związku z apelem mieszkańców Głogowca wniósł o doświetlenie przystanku
autobusowego przed miejscowością Głogówiec w pobliżu kapliczki. Poinformował, że
na chwilę obecną mieszkańcy wysiadają z autobusu prosto na pobocze drogi

porośnięte trawą, co stwarza zagrożenie szczególnie po zmroku. Wskazał, że
w przyszłości warto byłoby zastanowić się nad budową zatoczki w tym miejscu.
6. W kwestii drogi, poruszonej w omawianej skardze, która została odtworzona
w alternatywnie do drogi, którą zabrała woda, poinformował, że podczas posiedzenia
Komisji Rewizyjnej skarżąca przedstawiła Radnym zdjęcia na których znajdował się
gruby gruz budowlany, pozostałości pianki montażowej oraz elementy metalowe.
Wskazał, że Radni otrzymali informacje, że droga ta została zasypana tłuczniem.
Wobec czego zapytał, czy przypadkiem nie doszło do takiej sytuacji, że wymienione
nieczystości zostały przysypane. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
7. Poinformował także o przygotowanej interpelacji pisemnej, w sprawie przemyślenia
modyfikacji strefy płatnego parkowania na Rynku w Głogówku w zakresie opłat
abonamentowych.
8. Zapytał, czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa
w dniu 05.05.2017 r.
9. Zapytał, jakie ważne sprawy z punktu widzenia Gminy były realizowane na wystawie
sprzętu ogrodniczego w Przybyszowie w dniu 07.07.2017 r. Jakim środkiem
transportu udał się tam Pan Burmistrz, oraz na jaką kwotę opiewa delegacja
w związku z tym.
10. Poprosił o przedstawienie planu bądź harmonogramu spotkań odbytych w dniach 9-11
czerwca z przedstawicielami Vrbna, wskazanie miejscowości w których ono się
odbyło, a także listy uczestników ze strony Gminy Głogówek.
11. Poprosił o doprecyzowanie, czego dotyczyły spotkania z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego w dniach: 15,19 oraz 20 czerwca 2017 r.
Radny Marek Pelka poprosił o przekazanie Radnym kopi pism, które miały być
wystosowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Jednocześnie zwrócił się o przekazanie odpowiedzi na te pisma.
Radna Róża Zgorzelska w związku z przybyciem w dniu dzisiejszym przedstawicieli miasta
partnerskiego Rietberg zwróciła się pilne przekazanie programu pobytu gości.

