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PROTOKÓŁ NR XL/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

 

Obrady XL 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. Nieobecna: Radna Gizela Grzesik. 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 wniósł o wprowadzenie do punktu 4 porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. Burmistrz poinformował, że 

nauczyciele i pracownicy SOSW zwrócili się z pisemną prośbą o przejęcie Ośrodka na rzecz 

Gminy Głogówek. Burmistrz oświadczył, że przychylił się do tej prośby, czego efektem jest 

niniejszy projekt uchwały. Wskazał, że jest to uchwała intencyjna. Jeżeli będzie wola po obu 

stronach powstaną uchwały końcowe, a Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zostanie przejęty 

przez Gminę Głogówek.  

Radny Piotr Bujak zapytał, czy jest już jakieś stanowisko Powiatu wypracowane w tej 

kwestii. Zapytał także, czy Burmistrz zna już ekonomiczny aspekt przejęcia oraz wpływ na 

budżet Gminy.  

Burmistrz poinformował, że na to pytanie odpowie na piśmie.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że nie jest to złą inicjatywą jednakże przed podjęciem 

uchwały chciałby wiedzieć, czy były już prowadzone jakieś rozmowy z Powiatem, czy 

zapadły już jakieś decyzje.   

Burmistrz zapytał, czy Radny Pelka twierdzi, że jest to słuszna decyzja. 

Radny Pelka odpowiedział: zasadniczo tak. Dodał, że nie zna jakichkolwiek 

przeciwwskazań ani podstaw by twierdzić inaczej. Podkreślił, że nie widział jeszcze uchwały.  
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Burmistrz wskazał, że jest to uchwała intencyjna. Czy zadanie zostanie zrealizowane 

w całości okaże się z czasem. Na dzień dzisiejszy złożone zostały ustne zapewnienia, że jest 

wola. Burmistrz podkreślił, że są to ustne zapewnienia.   

Wobec powyższego Radny Marek Pelka stwierdził, że „intencyjnie jest za”.  

Radny Piotr Bujak uznał, że ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Wobec powyższego, 

wniósł o udostępnienie projektu uchwały wszystkim Radnych wraz z uzasadnieniem.  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia od 

Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o wprowadzenie 

przedstawionego projektu uchwały do porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

Przewodniczący  poinformował, że powyższy projekt uchwały zostanie przypisany do 

punktu 4 „g” porządku obrad, natomiast dalszy zakres porządku pozostaje bez zmian 

i przedstawiał się następująco: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum, 

d) uchwalenie porządku obrad,  

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego, 

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich publicznych 

szkół podstawowych oraz zespołów szkół w ośmioletnie publiczne szkoły 

podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek, 
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d) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018 dla gminy Głogówek”, 

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka, 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Głogówku, 

g) w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.  

7. Wolne wnioski i informacje.  

8. Zakończenie XL Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Porządek został poddany pod głosowanie, którego wynik przedstawiał się następująco: 

12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.  

 

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

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

Wynik głosowania:  13 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.  

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie. 

Materiał został przyjęty do wiadomości.   
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Ad 4. 

 Rozpatrzenie projektów uchwał:  

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

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

Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna. 

Radny Piotr Bujak wskazał, że w wykazie zadań inwestycyjnych pojawia się pozycja 

„stacja naprawy rowerów” w kwocie 8 400 złotych. Wskazał, że inwestycja ta została już 

zrealizowana. Obiekt ten stoi przed Ratuszem, tymczasem dzisiaj dopiero jest uwzględniany 

w budżecie. Zapytał, jaka jest data faktury na zakup tego urządzania i, czy przypadkiem nie 

próbuje się tutaj stawić Rady Miejskiej pod ścianą, instalując coś, a następnie dopiero 

wprowadzając pod obrady. 

Burmistrz stwierdził, że kolejny raz musi pouczyć Radnego o zasadach 

funkcjonowania samorządu. Oświadczył, że nie można wydatkować środków, które nie są 

zabezpieczone. W związku z czym poinformował, że faktura za stację nie została jeszcze 

wystawiona. Fakt, że urządzenie zostało już zamontowane związany jest z dobrą wolą 

producenta.  

Radny Marek Pelka zapytał, na co konkretnie będą przeznaczone pieniądze 

zabezpieczone na rzecz OSP Rzepcze. 

Burmistrz odpowiedział, że podczas zebrania sprawozdawczego OSP Rzepcze, 

strażacy zgłosili, że chcieliby mieć własną siedzibę. Wówczas Burmistrz zapewnił ich, że 

zabezpieczy środki na realizację tego zadania. Poinformował, że na potrzeby strażackie 

zagospodarowane zostaną pomieszczenia na piętrze.  

Radny Pelka podał, że to samo pytanie zadał podczas posiedzenia Komisji. Otrzymał 

wówczas odpowiedź, że malowana będzie elewacja. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że posiadała błędną informację i nieumyślnie wprowadziła 

Radnych w błąd. Była przekonana, że chodzi o malowanie elewacji remizy, tymczasem 

wykonany będzie remont pomieszczeń.  

Dalszych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok, który następnie został poddany pod 

głosowanie.    

Wynik głosowania: 

13 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się. 
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b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu prudnickiego. 

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. 

 

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich publicznych 

szkół podstawowych oraz zespołów szkół w ośmioletnie publiczne szkoły podstawowe, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 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: 

13 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się. 

 

d) w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 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. 

 

e) w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Żebrowski poinformował, że Komisja 

Rewizyjna uznała skargę na bezczynność Burmistrza Głogówka za bezzasadną.  

Uwag nie zgłoszono. 
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Pod głosowanie poddany został projekt uchwały uznający skargę za niezasadną.  

Wynik głosowania: 

9 za/ 1 przeciw/4 wstrzymało się. 

 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Głogówku. 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z opinią radcy prawnego nie ma 

przeciwwskazań do jego czynnego udziału w głosowaniu nad projektem uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Żebrowski poinformował, że Komisja 

Rewizyjna uznała skargę na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku za 

bezzasadną.  

Brak uwag. 

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały uznający skargę za niezasadną.  

Wynik głosowania: 

9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymało się. 

 

g) w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu 

właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Radny Piotr Bujak złożył wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy, celem zapoznania 

się z projektem uchwały i uzgodnienia wspólnego stanowiska.  

Przewodniczący przychylił się do powyższego ogłaszając 10 minutową przerwę.  

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały 

w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości 

powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Głogówku im. Wandy Chotomskiej. 

Radny Piotr Bujak wskazał na tryb wprowadzenia projektu uchwały. Podał, że jak wynika 

z uwidocznionych na korespondencji dat, rzekoma inicjatywa wychodząca z Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego pojawiła się w Ratuszu 7 listopada 2017 r. Dzisiaj mamy 29 

listopada, wobec czego uznał, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten temat przeszedł przez 

Komisje. Zapytał, czy w związku z dzisiejszą sytuacją Pan Burmistrz już całkowicie 

lekceważy Radę Miejską. 
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Radna Róża Zgorzelska stwierdzała, że pismo faktycznie wpłynęło przed 

posiedzeniami Komisji. Zapytała, dlaczego tak się stało, że temat ten nie został omówiony 

podczas procedur komisyjnych. Zwracając się do Burmistrza zapytała, czy jeżeli przyniesie 

pismo z podpisami mieszkańców z wnioskiem o remont drogi w Biedrzychowicach, to 

inwestycja ta także zostanie wprowadzona do budżetu „od ręki”. 

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli Radna Zgorzelska „na równi traktuje budowę drogi 

z dziećmi, którym trzeba pomóc, gdyż ich start w życiu jest coraz trudniejszy, to gratuluję”. 

Oświadczył, że dla niego takie porównanie nie istnieje i nie zamierza odpowiadać na 

bezsensowne pytania. Dodał, że jeżeli Radna jest przeciwna dzieciom, niech tak zagłosuje. 

Porównywanie drogi do dzieci, którym trzeba pomóc uznał za grandę.  

Radna Zgorzelska stwierdziła, że dla niej grandą jest sposób w jaki Burmistrz wyraża 

się o mieszkańcach Biedrzychowic, którzy też mają swoje potrzeby.  

Przewodniczący uznał, że pismo wpłynęło 7 listopada, ale Radni nie mogą wiedzieć, 

kiedy podjęto rozmowy i ustalenia.  

Radny Andrzej Wawer podkreślił, że jest to uchwała intencyjna i prowadzona 

dyskusja jest zbędna. Stwierdził, że jest jeszcze dużo czasu na analizę względów 

ekonomicznych, które będą miały wpływ na budżet Gminy. Radny poinformował, że sytuacja 

pracowników Ośrodka jest niepewna, mówi się o zwolnieniach, przeniesieniu. Wskazał, że 

rozumie zaniepokojenie nauczycieli ale także rodziców. Zwracając się do Radnego Bujaka 

stwierdził, że dociekanie w kwestii dat wpływu jest zwykłym czepianiem się.  

Radny Piotr Bujak podał, że „padło tu dużo ciężkich i nieuzasadnionych słów”. 

Stwierdził, że spodziewa się tego, że za chwilę w „Życiu Głogówka” pojawi się artykuł, jak to 

opozycja jest przeciwko niepełnosprawnym dzieciom. Wskazał, że obecnej tu 14 Radnych 

z pewnością zależy w tym samym stopniu na poprawie losu tych dzieci i nie ma osób dla 

których jest to mniej, czy bardziej ważne. Jednakże sposób wprowadzania uchwał jest istotną 

rzeczą, która dzieje się podczas obrad Sesji. Stwierdził, że jeżeli przedmiotowy projekt 

zostałby wyartykułowany w odpowiedzi sposób tym, że ma to służyć dobru dzieci, 

uargumentowany brakiem negatywnych skutków w budżecie Gminy Głogówek, wówczas 

nikt nie miałby zdania uwagi. Wskazał, że Komisje odbywały się przed wczoraj. Domniemał, 

że pomysł ten nie zrodził się w tym krótkim czasie, a dużo wcześniej. Uznał, że wystarczyło 

podejść do tego po ludzku i nie robić tak zwanej „wrzutki”, która dzisiaj może budzić liczne 

wątpliwości. Stwierdził, że sam sposób wprowadzenia omawianego projektu pozwala wątpić 

w intencje osoby wnioskującej. Ponadto wskazał na mało ubogą i nierzetelna treść 

uzasadniania, które nie odpowiada wymogom statutowym. Dodał, że doskonale pamięta 
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grudzień 2014 roku, kiedy to głosowana była tak zwana uchwała intencyjna przekształcająca 

Zakład Mienia Komunalnego w Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. Konsekwencją 

czego powstała Spółka zupełnie wyjęta spod kontroli Rady.  

Radny Marek Pelka stwierdził, że jeżeli zostałoby przedstawione, że sytuacja 

nauczyciel jest taka jak opisuje to Radny Wawer, to nie dochodziłoby do zbędnej dyskusji. 

Natomiast robione jest to tak, że daje się projekt uchwały i najlepiej nic nie mówić, a jeżeli są 

pytania to „wziąć torebkę i iść”.  

Przewodniczący przypomniał, że Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę zawarte 

zostały ustne ustalenia. Czas pokaże, czy dojdzie do faktycznego przejęcia, następnie 

zakończył powyższą deskuję i przystąpił do odczytania projektu uchwały, który został 

poddany pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymało się. 

 

Ad 5. 

Zapytania Radnych. 

Przewodniczący poinformował o interpelacji złożonej przez Radnego Piotra Bujaka.  

Radny Piotr Bujak wyjaśnił, że interpelacja dotyczy idei wprowadzenia w Gminie 

Głogówek  zakupu czujników czadu dla mieszkań komunalnych i socjalnych. Radny wycenił 

koszt tej inwestycji na ok. 14 tys. złotych.  

Głos zabrał Radny Andrzej Wawer, który stwierdził, że Radny Bujak „wychodzi 

z czymś, co jest w trakcie realizacji”. Poinformował, że inwestycja polegająca na zakupie 

i montażu czujników czadu jest w trakcie realizacji.  

Radny Bujak stwierdził, że interpelacje kierowane są do Burmistrza przez ręce 

Przewodniczącego, wobec czego Radny Wawer nie powinien zabierać głosu w tej sprawie.  

Radny Wawer uznał, że Radny Bujak podczas posiedzeń Komisji jest inną osobą, 

aniżeli podczas obrad Sesji, kiedy to zachowuje się agresywnie i na pokaz. Wskazał, że 

podnoszone przez Radnego inicjatywy zazwyczaj są albo w trakcie realizacji, albo przed 

realizacją.  

Radny Piotr Bujak zwracając się do Radnego Wawera ponownie oświadczył, że 

interpelacje składane są do Przewodniczącego, który kieruje je na ręce Burmistrza. Kolejno 
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przechodząc do zapytań poprosił o wejście w kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

w Głogówku, przy ul. Dąbrowskiego 2C, celem uzgodnienia wspólnego kierunku działania 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wskazał, że stan na dzień dzisiejszy jest taki, że 

spółdzielcy skarżą się, że mieszkańcy innych budynków podrzucają odpady do ich 

kontenerów przez co wkrada się tam swoisty nieporządek i odpady te zalegają. Tym samym 

oszpeca się przestrzeń miejską, która praktycznie przylega do Rynku naszego miasta.    

 Przewodniczący przerwał powyższe wystąpienie apelując o zadawanie pytań. 

Poinformował także o piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej, które wpłynęło do Rady w tej 

sprawie. Wskazał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa winna płacić za każdą zamieszkałą osobę 10 

złotych, tak jak pozostali mieszkańcy. Natomiast przechowywanie odpadów jest ich 

wewnętrzną sprawą organizacyjną.  

Radny Bujak stwierdził, że w tych okolicznościach trudno jest w dalszym ciągu 

zadawać pytania. Wobec czego pytania zostaną przekazane w formie pisemnej.  

Rany Marek Pelka: 

1. Poinformował, że otrzymał kopię pisma, które skierowane zostało do OHZ w kwestii 

przejęcia nieruchomości. Wobec czego zapytał, czy w miedzy czasie wpłynęła 

odpowiedź w tej sprawie. 

2. Poprosił o wykaz udzielonych dotacji na wymianę pieców CO, na jaka kwotę 

opiewały dotacje. 

  

Radna Gabriela Nizińska wniosła o poszerzenie strefy płatnego parkowania w centrum 

miasta, tak by strefa obejmowała przyległe do Rynku ulice.  

Przewodniczący zapytał, jak wówczas ma się odbywać parkowanie samochodów przez 

mieszkańców.   

Radna Nizińska stwierdziła, że należałoby tą kwestię w jakiś sposób uregulować. Uznała, 

że kompetentne osoby powinny przeanalizować ten temat.  

 

Radny Andrzej Wawer powrócił do tematu dyżuru aptek na terenie miasta Głogówka. 

Wskazał, że nie każdy ma samochód i możliwość dotarcia do Prudnika, celem realizacji 
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recepty. Poinformował, że właściciel jednej z lokalnych aptek zasugerował mu, że pełnienie 

dyżurów jest możliwe. Radny poprosił o poddanie pod rozważanie ewentualności podjęcia 

rozmów z tą osobą w celu zapewnienia stałego dostępu mieszkańców do apteki.  

Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu ustala dyżury aptek i to do nich należałoby 

się zwrócić z taką inicjatywą.  

Radny Wawer uznał, że kwestia ta była już wielokrotnie poruszana przez Powiat i nie 

przyniosła żadnych efektów. Stwierdził, że korzystniejszym będzie podjęcie indywidualnych 

działań.  

Przewodniczący uznał, że Radny Wawer jako Przewodniczący Komisji do Spraw 

Społecznych może przejąć inicjatywę w tej sprawie.  

Radny Andrzej Żebrowski poinformował, że po wspólnej dyskusji na temat dyżurów 

aptek Radny Stanisław Stadnicki podjął temat w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Okazało się, że nie ma żadnych przepisów wykonawczych, które mogłyby zdyscyplinować 

i zmusić aptekarza do przestrzegania grafiku dyżurów ustalonego przez Zarząd Powiatu.   

Radny Andrzej Wawer poinformował, że po wstępnych rozmowach pojawił się cień 

nadziei, że uda dojść się do porozumienia. Podkreślił jednak, że wszystko zależy od dobrej 

woli aptekarzy. Podał, że większość właścicieli aptek zasłania się względami ekonomicznymi, 

które nie pozwalają na pełnienie dyżurów. Uznał, że konieczne jest podjęcie wspólnych 

rozmów, rozważenie ewentualnej możliwości pomocy finansowej. 

Radny Stanisław Stadnicki poinformował, że w ostatnim czasie sam znalazł się w takiej 

sytuacji, kiedy to musiał w nocy kupić leki. Okazało się, że w powiecie Głubczyckim 

otwartych było parę aptek. Wskazał, że aptekarze podkreślają, że nocne dyżury są 

nieopłacalne, tymczasem tamtejsze apteki pracowały. Zastanawiał się dlaczego tak się dzieje. 

Przychylił się do propozycji Radnego Wawra związanej ze zorganizowaniem spotkania 

z aptekarzami.  

 

Ad 6.  

Odpowiedzi na zapytania Radnych. 
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Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas 

dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.  

 

Ad 7.  

Wolne wnioski i informacje.  

Radny Andrzej Żebrowski stwierdził, że „przed chwilą Rady Bujak poczuł się 

w jakiś sposób urażany, że pod jego adresem padają mocne słowa z prawej strony, 

zapominając, że pięć minut wcześniej nazwał mnie idiotą”. Następnie zwracając się do 

Radnego Bujaka podał: „Szanowny Panie Rady Bujak, powiem w ten sposób, kiedyś Pan 

wspominał o kodeksie honorowym Boziewicza. Gdyby on obowiązywał wyrżnął bym Pana 

w mordę i musiałby Pan dać mi satysfakcje (…). I mówię Panu, żeby Pan czasami nie 

nadużywał, bo może Pan przeciągnąć strunę, i ja wezmę za kołnierz w takim razie i kopa 

dam, i Pan wyleci za drzwi jeżeli taka sytuacja się powtórzy.” 

Przewodniczący przypomniał Radnym, że w tym punkcie realizowane są wolne 

wnioski i informacje, i w tym kierunku winny być kierowane wypowiedzi. 

Radny Piotr Bujak sprostował: „nie zwróciłem się do Pana Radnego Żebrowski per 

idiota, natomiast faktycznie wypłynęło to słowo z moich ust, no ale nie moja wina, że Pan 

Żebrowski wziął to tak do siebie. Widać coś w tym jest.”  

 

Radna Gabriela Nizińska powróciła do wielokrotnie podejmowanego przez siebie 

tematu zaniedbanych domów na ul. Piastowskiej. Wskazała, że destrukcja jest postępująca, 

a właściciele nijak nie reagują. Zaapelowała o wpłynięcie na właścicieli, o rozpoczęcie 

remontu bądź wyburzenie. Uznała, że budynki te tworzą negatywny wizerunek miasta oraz 

jego władz.  

 

Radny Andrzej Wawer odniósł się do poruszonej kwestii odpadów komunalnych 

w Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskazał, że od momentu kiedy powstał boks dla budynku 

Rynek 7-11, powstał problem odpadami segregowanymi w Spółdzielni Mieszkaniowej. Na 

budynku przyległy do boksu zamontowana jest foto-puapka, która pozwoliła na ustalenie, że 
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mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej podrzucają śmieci do pojemników w boksie 

należącym do lokatorów Rynek 7-11. Od kiedy boks jest zamykany sporadycznie zdarza się, 

że podrzucane są pod boks śmieci. Radny zwrócił uwagę, że na żółtych pojemnikach opisany 

jest sposób segregacji odpadów, mówiący między innymi o tym, że plastikowe opakowania 

powinny być zgniatane. Niestety mieszkańcy nie stosują się do tych zaleceń, co powoduje 

przepełnienie pojemników. Podkreślił, że kubły opróżnianie są zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Uznał, że częstotliwość wywozów może być zwiększona, jednakże wiąże 

się to z dodatkowymi kosztami, które będą musieli ponieść mieszkańcy.  

W kwestii czujników tlenku węgla Radny Wawer poinformował, że czujniki zostały 

już zakupione. Obecnie trwa weryfikacja mieszkań, pod kątem wystąpienia ewentualnego 

zagrożenia ulatniania się tlenku węgla. W niektórych mieszkaniach montaż już trwa. 

W najbliższych dniach nastąpi dalsza realizacja zadania. 

 

Wiceprzewodnicząca Bogusława Poremba wniosła o wystąpienie do Zarządu PKS-u 

z zapytaniem, czy ten jest właścicielem całej zajezdni autobusowej w Głogówku. Wskazał, że 

występuje problem w przypadku organizacji różnych wycieczek, wyjazdów. Wówczas 

dochodzi do sytuacji, w których to prywatni przewoźnicy nie mogą korzystać z zajezdni, 

w wyniku czego uczestnicy wycieczek odbierani są z różnych punktów miasta. Radna 

stwierdziła, że skoro prywatny właściciel ma zezwolenie na prowadzenie transportu 

zbiorowego, ma też prawo na wjazd do zajezdni PKS-u. Zapytała dlaczego PKS stosuje 

względem tych osób kary.  

Sołtys Sołectwa Kazimierz Pani Irena Lesiak złożyła wyrazy podziękowania zarówno 

na ręce Burmistrza jak i Radnych, za przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie 

chodnika w Kazimierzu.  

Przewodniczący stwierdził, że wskazana inwestycja został zrealizowana także dzięki 

uporowi i staraniom Pani Sołtys.  

 Sołtys Sołectwa Mochów Pan Jan Kokurowski: 

1. Zapytał, dlaczego żadne stowarzyszenie ani fundacja na terenie Gminy Głogówek nie 

została poinformowana o konsultacjach społecznych, których konsekwencją była 

uchwała podjętą podczas dzisiejszej Sesji.   
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2. Poinformował, że wśród mieszkańców miejscowości Mochów jest duże 

zainteresowanie gazyfikacją. Zapytał, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy 

w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej.  

3. Zapytał, czy jest możliwość przekazania na rzecz Sołectw przez Gminę drzewek do 

nasadzenia. Wskazał, że w ramach projektów w zakresie bioróżnorodności Urzędu 

Marszałkowskiego jest możliwość pozyskania dofinansowania.  

Dalszych uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poinformował: 

 o piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące odbioru odpadów komunalnych, 

 o piśmie Sołtysa Szybowic, 

 oraz o zaproszeniach: na spotkanie w Nysie i na 50-lecie Jedynki wraz z podsumowaniem 

Roku Jana Cybisa.  

Ad 8. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XL 

Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf 

 


