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PROJEKT PROTOKOŁU NR XXXVII/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 31 sierpnia 2017 roku 

 

Obrady XXXVII 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 15. 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.  

W związku z ich brakiem Przewodniczący odczytał niżej przedstawiony Porządek 

obrad, który następnie został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie. 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji wniosków za I półrocze 2017 r. 

4. 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 przekazania środków finansowych dla policji,  

d) w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek, 

e) w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek, 

f) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 

2015 i 2016 rok, 



2 
 

g) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, 

h) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej, 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie 

Oracze. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu Protokołu z XXXVI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie. 

Wynik głosowania:  14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

Ad 2.  

Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy 

w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad 3. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do „Sprawozdania z realizacji wniosków za 

I półrocze 2017 r. 

Radna Róża Zgorzelska poprosiła u udzielenie bardziej szczegółowych informacji nt. 

spotkania Burmistrza w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie budynku szpitalnego 

w Głogówku.  

Burmistrz wyjaśnił, że został złożony wniosek w ramach I etapu remontu 

obejmującego wymianę dachu oraz zagospodarowanie parteru, opiewającego na kwotę 

jednego miliona złotych. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca roku.  

 Nie zgłoszono uwag do sprawozdania. Materiał został przyjęty do wiadomości.  

Ad 4.  

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok. 
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Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna. 

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do niniejszego projektu uchwały.  

Radny Piotr Bujak zwrócił się do Burmistrza o nie wprowadzanie w błąd 

mieszkańców Gminy Głogówek na łamach gazety „Życie Głogówka”, powołując się na jego 

osobę bądź innych Radnych, poprzez stwierdzenia, że są oni przeciwko określonym 

inwestycjom, dopóki Burmistrz o to Radnych nie zapyta. Stwierdził, że Burmistrz dobrze 

zdaje sobie sprawę z tego, że budżet głosuje się blokowo, a ewentualny głos „przeciw” jest 

głosem przeciwko wizji, którą proponuje Burmistrz.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Projekt został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

12 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020. 

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: 

12 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się. 

 

c) 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. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do omawianego projektu uchwały.  

Radny Piotr Bujak stwierdził, że w dobrym tonie byłoby przedstawienie Radnym 

wniosku Komendanta Policji w Prudniku, a nie tylko poinformowanie o tym, że taki wniosek 

wpłynął. Jeżeli Radni mają za chwilę zdecydować o ewentualnym przyznaniu środków warto 

byłoby poznać argumentację Komendanta dotyczącą potrzeby zakupu klimatyzatorów. 

Jednocześnie Radny zapytał, dlaczego Burmistrz przychylił się akurat do tego wniosku 

i postanowił przygotować projekt uchwały, podczas gdy szereg innych wniosków jest 

odrzucany. Zapytał również, czy Burmistrz nie widzi innych pilniejszych wydatków aniżeli 
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kupowanie klimatyzatorów na okres jesienno – zimowy dla niezależnej jednostki, 

niepodlegającej samorządowi gminnemu. Zapytał także, czy inne jednostki samorządowe 

z naszego Powiatu otrzymały podobne wnioski. Czy Burmistrz ma wiedze na ten temat. 

Radna Gizela Grzesik poinformował, że przy okazji omawiania tej uchwały podczas 

procedur komisyjnych Burmistrz oświadczył, że żyjemy w XXI wieku. Radna wskazała, że 

wszyscy żyjemy w XXI wieku. Zapytała, czy wszystkie zakłady w naszej Gminie mają 

klimatyzacje. Zaznaczyła, że szpitale w których przebywają ciężko chorzy ludzie także nie 

mają klimatyzacji. Zapytała ponadto jaki jest procentowy udział Gminy w zakupie tych 

klimatyzatorów.  

Burmistrz odpowiedział, że Gmina ma możliwość dofinansowania zadań administracji 

publicznej, min. działalności szpitala. Poinformował, że do domu dziennego pobytu „Senior 

Wigor” zostały zakupione klimatyzatory. Ponadto żaden szpital nie zwrócił się o jakąkolwiek 

formę pomocy. Jedynie szpital w Korfantowie zwrócił się o współfinansowanie projektu 

i programu na badania profilaktyczne dotyczące cukrzycy i otyłości. Burmistrz stwierdził, że 

przez Gminę wspierane są te instytucje, co do których istnieją możliwości prawne 

i finansowe. Oświadczył, że wyraził zgodę na pomoc w realizacji zadania zaplanowanego 

przez Komendanta, między innymi dlatego że zawsze może liczyć na pomoc Policji, przy 

okazji różnych działań podejmowanych przez Urząd. 

Radny Marek Pelka zapytał, jakie mają być łączne koszty montażu klimatyzatorów.  

Burmistrz odpowiedział, że w związku z tym, że obiekty policyjne są potężne, 

zwrócono się o dofinansowanie zakupu samych klimatyzatorów. Wobec czego Gmina 

sfinansuje tylko zakup urządzeń. Montaż i dokumentacja pozostaje w gestii Policji.  

Radny Piotr Bujak zapytał, czy w Urzędzie Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej, 

czy też w Zakładzie Komunalnym bądź placówka oświatowych są klimatyzowane 

pomieszczenia. Zapytał także, czy naprawdę musimy robić Komendzie Powiatowej Policji 

prezent w tej postaci. Czy nie lepiej byłoby zainwestować w urządzenie do badania 

trzeźwości kierowców, czy też narkotesterów, na czym skorzystaliby wszyscy mieszkańcy.  

Burmistrz odpowiedział, że Policja nie zwróciła się z takim wnioskiem. Stwierdził, że 

nie można uogólniać, jakoby wszyscy mieszkańcy na tym skorzystali. Dodał, że on nie 

prowadzi samochodu pod wpływem alkoholu, czy też narkotyków więc nie potrzebuje 

narkotestu.  

Radny Marek Pelka nie zgodził się ze stwierdzeniem Burmistrza. Uznał, że możliwość 

wyłapania przez Policję osób prowadzących samochód pod wpływem alkoholu bądź 
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narkotyków może pomóc wszystkim, ponieważ zwiększy bezpieczeństwo na drodze, także 

Burmistrzowi. 

Radny Piotr Bujak wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie 

budynki są klimatyzowane.  

Burmistrz odpowiedział, że nie. Poinformował, że koszt założenia klimatyzacji 

w Ratuszu z wszelką niezbędną dokumentacją opiewa na kwotę ok. 180 tys. złotych. Dodał, 

że architektura budynku Ratusza powoduje, że do wysokich temperatur dochodzi 

sporadycznie. Jednakże wówczas pracownikom przysługują związane z tym przywileje. 

Podobnie sytuacja przedstawia się w OPS-ie. Burmistrz poinformował, że w szkołach nie ma 

klimatyzatorów, wyraził jednocześnie powątpiewania, czy byłoby to życzeniem rodziców.  

Na wniosek pani Dyrektor klimatyzacja założona została jedynie w żłobku.  

Radny Piotr Bujak ponownie postulował o przedstawienie Radnym wniosku 

Komendanta Powiatowego Policji. Stwierdził, że Radni mają podjąć decyzję 

o dofinansowaniu klimatyzatorów powołując się na lakoniczne uzasadnienie do projektu 

uchwały. Uznał, że Radni przed podjęciem decyzji powinni zapoznać się z tym wnioskiem.  

Burmistrz stwierdził, że od 5 minut odpowiada na pytania radnych więc nie może być 

mowy o lakonicznym uzasadnieniu. Oświadczył, że wpłynął wniosek na podstawie którego 

Burmistrz przedstawił Radnym projekt uchwały.  

Przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do odczytania projektu uchwały, 

który następnie został poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

9 za/ 6 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie 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. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

e) w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek. 

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

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wynik głosowania: 

14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się. 

 

 

f) w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za 

2015 i 2016 rok. 

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: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na 2017-2020 

z perspektywą do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Brak uwag. 

Wynik głosowania: 

15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

h) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 

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/ 1 wstrzymała się. 

 



7 
 

i) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

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/ 1 wstrzymała się. 

 

 Przewodniczący ogłosił przerwę. 

 Po wznowieniu obrad Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji Porządku obrad. 

 

Ad 5.  

Zapytania Radnych. 

Radna Róża Zgorzelska zapytała, kiedy planuje się wykonanie remontu drogi 

w Biedrzychowicach, jaki będzie zakres remontu oraz jaką technologia zostanie wykonany. 

Wskazała, że chodzi o drogę gminną w Biedrzychowicach prowadząca do budynku OSP, 

szkoły i boiska.   

Radny Marek Pelka: 

1. Wskazał, że kilka miesięcy temu zgłaszał uszkodzenie mostu dojazdowego do pól. 

Stwierdził, że w tej sprawie były wysyłane zapytania do wykonawców, niestety nic 

więcej się nie działo. Jedyne co zostało wykonane przez Gminę, to ustawienie znaku 

ograniczenie nośności  do 5 ton. Zaznaczył, że most stanowi jedyny dojazd do pól. 

Wobec powyższego zapytał, czy temat ten został zapomniany. 

2. Wskazał, że kilka miesięcy temu mieszkańcy Sołectwa Rzepcze zwrócili się z pismem 

o przejecie budynków OHZ-etów, po to by w tym miejscu stworzyć parking dla 

boiska i kilka innych rzeczy. Od tego czasu minęło kilka miesięcy, a mieszkańcy nie 

otrzymali żadnej odpowiedzi. Zapytał, czy kwestia ta została w jakikolwiek sposób 

rozpatrzona.  

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że przejęcie takiego terenu jest długotrwałą 

procedurą. Przede wszystkim właściciel musi wyrazić zgodę. OHZ jest spółką, w momencie 
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przekazania doszłoby do zmiany wartości spółki. Musi też dojść do podpisania aktu 

notarialnego.  

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba: 

1. Wskazała, że wzdłuż drogi Racławice Śląskie – Dzierżysławice w zeszłym roku 

została wykonana przycinka gałęzi drzew, które następnie zostały uskładane 

w odstępach 20 metrowych po obu stronach pobocza drogi. Poprosiła o zgłoszenie 

pisemnej interwencji w sprawie uprzątnięcia tych gałęzi do Starostwa Powiatowego 

w Prudniku.  

2. Poinformowała, że konieczne jest uporządkowanie własności drogi dojazdowej do 

boiska w Racławicach Śląskich. Wskazał, że właściciel tej drogi zmarł.  

Radny Stanisław Stadnicki przedstawił pytania związane ze spotkaniem, które odbyło 

się w Głogówku w miesiącu czerwcu nt. remontu drogi wojewódzkiej w Racławicach 

Śląskich. Wyjaśnił, że zarówno on jak i większość mieszkańców dowiedziało się o tym 

spotkaniu z mediów. Pomimo tego, że od czasu spotkania minęły już dwa miesiące, nikt 

z biorących w nim udział nie przekazał mieszkańcom żadnych informacji. Radny dodał, 

że na zapytania w tej kwestii skierowane do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał 

odpowiedź, że organizatorem spotkania był Burmistrz Głogówka. Wobec czego Radny 

zapytał: 

1. Jaki był klucz bądź zasada informowania o spotkaniu. Dlaczego nie 

poinformowano o spotkaniu jego osoby, jako Radnego z okręgu w którym będzie 

prowadzona inwestycja.  

2. Dlaczego o tak ważnym spotkaniu nie poinformowano wszystkich mediów jak np. 

„Tygodnika Prudnickiego”, który jest najpopularniejszym medium prasowym 

w naszym powiecie. 

3. Dlaczego Burmistrz nie zorganizował spotkania w Racławicach Śląskich. 

Wówczas w spotkaniu mogliby wziąć udział zainteresowani mieszkańcy i zadać 

nurtujące ich pytania. Podkreślił, że mieszkańcy są zadowoleni z planowanej 

inwestycji.  

4. Dlaczego informacji o spotkaniu odpowiednio wcześnie nie rozpropagowano. 

Wskazał, że nie było na ten temat żadnych informacji zarówno na stronie 

internetowej Urzędu jak i jakichkolwiek plakatów.  
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5. Dlaczego spotkanie zorganizowane zostało w godzinach południowych, gdzie 

większość ludzi przebywa w pracy.  

6. Co stanie się z zabytkowym krzyżem, którędy kursować będą autobusy, kiedy 

będzie przekop.  

Rady poprosił o odpowiedzi na piśmie.  

Radny Piotr Bujak oświadczył, że ponownie w tej części posiedzenia nie bierze udziału 

Burmistrz Głogówka. Wobec czego na cześć pytań Radni nie otrzymają odpowiedzi. Uznał, 

że to świadczy tylko o stosunku władzy wykonawczej do społeczeństwa oraz członków Rady 

Miejskiej. Następnie zapytał: 

1. Czy w Gminie Głogówek dostępna jest usługa EBO (tj. elektroniczne biuro obsługi 

obywatela). Wskazał, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajduje się 

odnośnik do usługi EBO jednakże prowadzi on do BIP-u. Uznał, że min. usługa EBO 

jest wyznacznikiem Gminy XXI weku.  

2. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców wniósł o wykonanie niezbędnych remontów oraz 

wykoszenie trawy na poboczach na ul. Wodnej w Racławicach Śląskich. Stwierdził, 

że na chwilę obecną stan tamtejszej nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, 

natomiast krzewy znajdujące się na poboczu znacznie ograniczają widoczność 

i utrudniają przejazd.  

3. Wniósł o dokonanie niezbędnych napraw na ul. Kąpielowej w Głogówku, od miejsca 

na którym kończy się kostka brukowa w górę.  

4. Radny odniósł się do odpowiedzi Burmistrza na pytania zadane podczas poprzedniej 

Sesji. Wskazał, że odpowiedź dotycząca cen biletów wstępu na kąpielisko miejskie 

zawierała informację, że „ich obecny poziom ma ograniczać ilość osób na obiekcie 

spoza Gminy”. Zapytał, czy naprawdę dla mieszkańców Gminy Głogówek, ilość osób 

spoza jej terenów przebywających na kąpielisku jest problemem, czy przypadkiem nie 

jest tak, że ma być ich jak najwięcej, by zostawili pieniądze w lokalnych sklepach, czy 

punktach gastronomicznych. 

5. Poprosił o informację, czy Gmina Głogówek podejmowała jakiekolwiek działania 

mające na celu uporządkowanie lokalnej przestrzeni. Szczególną uwagę należałoby 

zwrócić na szyldy reklamowe w centrum miasta. Zapytał, czy w planach znajduje się 

wypracowanie rozwiązania normatywnego, które doprowadzi do sytuacji, w której 
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wszelka dzika i nieregulowana brzydota zostanie wyeliminowana z przestrzeni 

miejskiej.  

6. Poprosił o informację w kontekście drogi dojazdowej do pola w miejscowości 

Kierpień o której mowa było podczas ostatniej Sesji. Zapytał, czy zrobiono coś 

w kierunku poprawy nawierzchni drogi, by ułatwić rolnikom poruszanie się nią.  

7. Wniósł o dokonanie przeglądu ścieżek w parku miejskim, gdyż po ich utwardzeniu 

część z nich jest regularnie wypłukiwana na skutek opadów atmosferycznych. 

Problem ten jest szczególnie intensywny w przypadku miejsc, w których ścieżka 

znajduje się na terenie o dużym stopniu nachylenia. Radny poinformował, że po 

dokonaniu analizy stanu ścieżek wniesie o dokonanie wszelkich niezbędnych napraw. 

8. Poprosił o informacje, czy na dzień dzisiejszy sprawne są kamery monitoringu na 

terenie miasta, kto jest ich operatorem, gdzie rejestrowane są nagrania, a także jak 

długo są one przechowywane. Zapytał ponadto, czy w najbliższym czasie planowany 

jest rozwój sieci monitoringu na trenie miasta.  

9. Radny poinformował, że w ostatnich dniach złożył pismo w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w sprawie dokonania niezbędnych napraw na trasie 

Głogówek – Szonów, a w dalszej części także dokonanie generalnego remontu tego 

odcinka. Uznał, że wskazanym byłoby, aby taki wniosek wypłyną także z Gminy 

Głogówek, o co wniósł.  

Radna Gizela Grzesik: 

1. Zapytała, czy zostanie wykonane oświetlenie uliczne przy okazji budowy chodnika 

w miejscowości Mochów w kierunku na Dzierżysławice oraz kiedy to nastąpi.  

2. Wskazała, że na posesji budynku komunalnego w Mochowie pod nr 76 znaczenie 

porosły posadzone tam krzaki ozdobne. Stwierdziła, że wygląda to nieestetycznie 

i zaapelowała o uporządkowanie tego terenu.  

3. Poinformowała, że w ostatnim czasie w Mochowie wystąpiły aż trzy pożary, przy 

okazji których pojawiły się problemy z hydrantami. Wskazała na trudności 

w uruchomieniu oraz lokalizacji hydrantów. Wniosła o pilne przeglądy hydrantów 

oraz o odpowiednie oznakowanie.  

Ad 6. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  
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Sekretarz Gminy Anna Barysz poinformowała, że odpowiedzi na zadane pytania 

zostaną udzielone w formie pisemnej.  

Przewodniczący odnosząc się do wniosku Radnego Bujaka dot. remontu drogi 

wojewódzkiej w kierunku Szonowa poinformował, że w przyszłym roku droga ta będzie 

remontowana zgodnie z założeniami zawartymi w wieloletnim planie przygotowanym przez 

Urząd Marszałkowski.  

 

Ad 7.  

Wolne wnioski i informacje.  

 Radny Piotr Bujak przedstawił, co następuje. W imieniu, Klubu Radnych Mniejszości 

Niemieckiej oraz Klubu reprezentowanego przez jego osobę zaapelował o szybkie 

przystąpienie do rozmów oraz o wspólne wypracowanie stosownego projektu uchwały, który 

pozwoli na: 

1. zredukowanie wysokości diet Radnych w Gminie Głogówek, 

2. proponuje się by zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekazać na rzecz 

zryczałtowanej diety dla Sołtysów Gminy Głogówek.  

Radny stwierdził, że gest ten z pewnością zostałby potraktowany jako wyraz wdzięczności za 

żmudną i niedocenianą pracę wykonywaną przez Sołtysów, a także jako rekompensata 

kosztów działalności, którą ponoszą. Następnie Radny zaproponował następujące punkty 

wyjściowe do dalszej dyskusji w tym zakresie: 

1. obniżenie diety Przewodniczącego Rady Miejskiej o 10%; 

2. obniżenie diet każdego innego typu o 10%; 

3. redukcje liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogówku do jednej osoby, 

w związku z tym, że Wiceprzewodniczący praktycznie nie biorą udziału 

w prowadzeniu obrad; 

4. wprowadzenie diet dla Sołtysów w stałej kwocie 300 złotych miesięcznie.  

Radny zauważył, że wnioskodawcy są świadomi arytmetyki, która panuje w Radzie Miejskiej 

w Głogówku i zdają sobie sprawę z tego, że do uzyskania większości głosów podczas 

podejmowania ewentualnego projektu uchwały, niezbędne będzie poparcie członków Klubu 

Niezależni Razem. Podsumowując Radny wyraził głęboką nadzieję, że członkowie Klubu 
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Niezależni Razem zechcą wesprzeć wnioskodawców w realizacji wspomnianej inicjatywy, 

aby ta w niedalekiej przyszłości mogła wejść w życie i obowiązywać w Gminie Głogówek dla 

dobra wszystkich mieszkańców Gminy. W tym celu jeszcze dzisiaj zostanie złożony pisemny 

wniosek zawierający wyżej przedstawione kwestie. 

 Przewodniczący uznał, że Radny nie przedstawił żadnych konkretów, a powyższe jest 

jedynie „chciejstwem”. Następnie poprosił o przedstawienie pisma, co umożliwi podjęcie 

dyskusji.  

 Radny Bujak stwierdził, że nie zgada się z takim stwierdzeniem po czym, przystąpił 

do odczytania wyżej omówionego wniosku, który stanowi załącznik do protokołu.  

 Przewodniczący odczytał pismo złożone przez przedstawicieli Klubu Mniejszości 

Niemieckiej oraz  Klubu Razem dla Głogówka, które wpłynęło do Burmistrza Głogówka 

w sprawie upamiętnienia poległego żołnierza, mieszkańca Głogówka. Następnie 

Przewodniczący przedstawił odpowiedź na powyższe pismo.  

 Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że poruszona powyżej sprawa jest bardzo 

delikatna i przed podjęciem jakiejkolwiek inicjatywy w pierwszej kolejności należało 

zasięgnąć opinii najbliższej rodziny. A rodzina jest zdecydowanie przeciwna.  

 Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba zwracając się do Radnego Stanisława 

Stadnickiego poinformowała, że na spotkanie w sprawie remontu drogi w Racławicach 

Śląskich została zaproszona przez Sołtysa w charakterze członka Rady Sołeckiej. 

 Radny Stanisław Stadnicki zapytał, co w takim razie na spotkaniu robił Radny Józef 

Kowaś. Stwierdził, że Wiceprzewodnicząca wiedziała o spotkaniu jednakże nie przekazała tej 

informacji dalej. 

Ad 8. 

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady 

XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 


