
XXXIX/2017 

SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 października 2017 roku 

 

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak: 

Poprosił o uściślenie odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza, na pytania zadane podczas 

poprzedniej sesji: 

1. Radny poinformował, że na pytanie, kiedy zostanie przygotowany projekt uchwały, 

który wyeliminuje w przyszłości wszelkie potencjalne nieprawidłowość w procedurze 

naboru wniosków na dotacje na roboty przy obiektach zabytkowych wpisanych 

w rejestrze zabytków, otrzymał odpowiedź, że nastąpi to w stosownym czasie. Wobec 

powyższego poprosił o zdefiniowanie owego „stosownego czasu” oraz wskazanie 

miesiąca w którym można będzie spodziewać się wpłynięcia pod obrady Rady 

stosownego projektu uchwały.   

2. Poinformował, że pytał o to, czy Gmina podjęła działania w celu zapobieżenie tzw. 

zimowej i letniej przydusze w parkowym stawie. W odpowiedzi podano, że „zostały 

podjęte adekwatne działania.” W związku z czym poprosił o wymienienie tych 

„adekwatnych działań” wraz z czasem w którym się one odbywały, bądź mają 

odbywać w przyszłości.  

Kontynuując Radny: 

3. Wniósł o ustawienie na terenie miasta drogowskazów prowadzących do Miejsko 

Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku, ponieważ jest on zlokalizowany na uboczu 

i niejednokrotnie zgłaszano mu trudności z dotarciem do obiektu.  

4. Wniósł o odbycie spotkania Burmistrza bądź pracownika merytorycznego 

z mieszkańcami Sołectwa Twardawa, które będzie miało na celu wyjaśnienie 

wszelkich nieścisłości oraz ważnych dla mieszkańców kwestii, które pojawiają się 

wokół tematu budowy w tej miejscowości stacji bazowej telefonii komórkowej. 

5. Odnosząc się do wystąpienia Radnego Żebrowskiego podczas ostatniego  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej, zapytał Burmistrza w jakim trybie opracowywany jest 

przyszłoroczny budżet Głogówka, skoro aktywny udział w jego tworzeniu rzekomo 

biorą Radni z ugrupowania „Niezależni Razem”. Ponadto poprosił o udzielnie 



informacji, kiedy odbywają się, a także kiedy miały już miejsce spotkania robocze 

w kwestii opracowywania budżetu oraz jakie działania podczas nich podjęto.  

6. Zapytał także, czy zdaniem Burmistrza nie byłoby właściwszym aby budżet 

omawiano na posiedzeniach poszczególnych komisji, a nie w jakimś nikomu nie 

znanym miejscu i terminie. Być może wówczas cała Rada byłaby skora poprzeć taki 

budżet. W tym miejscu zaznaczył, że budżet nie jest dobrem indywidualnym 

Burmistrza, jak i nie jest dobrem indywidualnym  kilku osób.  

7. Mając na uwadze pracę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku zwrócił się  

o wyjaśnienie sytuacji jaka zaistniała na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. 

Ponieważ okazało się, że taki okres czasu nie był wystarczający do opracowania 

dwóch odpowiedzi na skargi, które wpłynęły do Ratusza.  Poprosił o wyjaśnienie, co 

spowodowało taką zwłokę w pracy, a także nie dotrzymanie wszystkich zwyczajowo 

przyjętych terminów. 

8. Poprosił o przekazanie wykazu firm, które będą zajmowały się zimowym 

utrzymaniem dróg w Gminie Głogówek, z jednoczesnym uszczegółowieniem które 

odcinki dróg przypisane są poszczególnym wykonawcom.  

9. Uznał, że z upływem czasu okazało się, że tworzenie rejestru umów 

cywilno – prawnych stało się dobrą praktyką, która weszła w życie w różnych 

samorządach na terenie całej Polski, jak również w kancelarii Prezydenta RP. 

W związku z czym poprosił o rozważenie możliwości utworzenia takowego rejestru 

przez Gminę Głogówek oraz wdrożenia go w życie.  

10. Zapytał, czy pracownikom tutejszego Urzędu Miejskiego zostały wydanie 

jakiekolwiek karty płatnicze, jeżeli tak, to komu. Jeśli takie karty płatnicze istnieją, 

poprosił o przesłanie wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu tych kart, wraz 

ze wskazaniem kontrahentów od początku 2017 roku aż do dziś.  

11. Wniósł o zamknięcie od góry tzw. studni Karola w Parku Miejskim, w celu 

uniknięcia dalszego zaśmiecania jej. Poprosił także o właściwe zamontowanie 

tabliczki informacyjnej znajdującej się przy studni.  

 

Radny Marek Pelka odczytał niżej przytoczony fragment protokołu z XXXVII Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku, podczas której gościli przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

w Prudniku. W trakcie omawiania jednego z tematu dotyczącego miejscowości Rzepcze 

Członek Zarządu Józef Skiba „poprosił o wystosowanie pisma z Gminy na temat 

planowanych prac budowlanych na tym terenie, na podstawie którego Starostwo będzie 



mogło zwrócić się do Gminy o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.” Radny 

zapytał, czy takowe pismo zostało wystosowane do Starostwa. Jeżeli tak wniósł 

o udostępnienie kopii pisma. Ponadto wniósł o przekazanie kopii wniosku, który zostanie 

złożony do organu prowadzącego OHZ, w kwestii przejęcia działki na mienie Gminy.  

 


