PROJEKT PROTOKOŁU NR XLII/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Obrady XLII 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. 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.
Kolejno przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad.
W związku z ich brakiem Porządek został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Stałych Komisji Rady na 2018 r.
4. Sprawozdanie z realizacji wniosków za II półrocze 2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gmin y Głogówek na lata 20182021,
c) w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku,
d) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
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f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego,
i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej,
j) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek”,
k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek,
l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej
i Alei Lipowej w mieście Głogówek.
6.

Zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XLII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej
w Głogówku.
Radna Róża Zgorzelska zwróciła uwagę, że protokół jest niekompletny. Wskazał, że
brakuje w nim zapisów jej wypowiedzi oraz wypowiedzi Burmistrza. Podał, że od
pracownika biura Rady otrzymała informację, że nagranie było nieczytelne. Poprosiła
o uzupełnienie protokołu w tym zakresie oraz o udostępnienie nagrania.
Przewodniczący stwierdził, że skoro nagranie jest nieczytelne to Radna też nic nie
usłyszy.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że chce się sama o tym przekonać.
Inspektor ds. obsługi Biura Rady oświadczyła, że Radna zgłosiła sprawę w dniu
dzisiejszym i nie było możliwości ponownego odsłuchania nagrania. Powiedziane zostało, że
najprawdopodobniej jakość nagrania była tak zła, że nie można było usłyszeć wypowiedzi.
By to ustalić, konieczne jest ponowne odsłuchania nagrania.
Radna Zgorzelska wniosła o uzupełnienie protokołu oraz o udostępnienie nagrania.
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Radny Andrzej Wawer poprosił o zastosowanie innej formy zwrotu w swojej
wypowiedzi dotyczącej czasu pracy aptek. Wskazał, by zamiast słowa „aptekarze” wpisać
zwrot „właściciele aptek”.
Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi. W związku z ich brakiem poinformował, że
jeżeli treści o których mówiła Radna Róża Zgorzelska będą czytelne, zostaną spisane
i załączone do protokołu.
Radny Piotr Bujak złożył wniosek o zdjęcie punktu „1 d)” z Porządku obrad celem
wyjaśnienia wątpliwości i wpisania go do Porządku obrad kolejnej Sesji.
Przewodniczący stwierdził, że jeżeli będzie możliwe spisanie nagrania, ewentualne
zapisy zostaną dołączone do protokołu z sesji bieżącej. Następnie poddał pod głosowanie
powyższy wniosek, który został oddalony stosunkiem głosów:
5 za/ 9 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Radny Marek Pelka zapytał, czy wobec tego ma rozumieć, że w dniu dzisiejszym
głosujemy nad projektem protokołu w przedstawionej formie. Natomiast ewentualne
dodatkowe zapisy zostaną dołączono do protokołu z Sesji obecnej.
Przewodniczący potwierdził powyższe. Następnie poddał pod głosowanie projekt
protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania:
11 za/ 1 przeciw/ 2 wstrzymały się.
Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy
w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Bujak zapytał, w jakiej sprawie Burmistrz spotykał się w firmie Inter
Global sp. z o.o. w Rybarzowicach.
Burmistrz podał, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Ad 3.
Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Stałych Komisji Rady na 2018 r.
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Przewodniczący zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał, czy
Plan Pracy Komisji został zatwierdzony przez jej członków.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że tak.
Radny Piotr Bujak wskazał, że plan te nie został przyjęty jednogłośnie. Wszystkie
ewentualne wnioski dotyczące poprawek zostały odrzucone. Wobec czego uznał, że jest to
Plan Pracy części Radnych, a nie całej Komisji.
Przewodniczący stwierdził, że jakkolwiek Plan został przyjęty większością głosów.
Następnie pod głosowanie Rady poddał Plan Pracy Komisji Rewizyjnej. Wynik
głosowania: 9 za/ 1 przeciw/ 4 wstrzymały się.
Kolejno Przewodniczący poprosił o stanowisko Komisji Budżetu, Inwestycji,
Finansów i Remontów.
Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Plan został zatwierdzony przez
członków Komisji.
Przewodniczący zapytał o uwagi. Wobec ich braku Plan Komisji Budżetu,
Inwestycji, Finansów i Remontów został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący poprosił o stanowisko Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, że Plan został przyjęty.
Uwag nie zgłoszono. Plan Komisji Spraw Społecznych został poddany pod
głosowanie. Wynik głosowania:14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Przewodniczący poprosił o stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja
zatwierdzała Plan.
Brak uwag. Plan Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska został poddany pod
głosowanie. Wynik głosowania:14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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Ad 4.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z realizacji wniosków za II półrocze 2017 r.
Materiał został przyjęty do wiadomości.

Ad 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.
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/ 0 wstrzymało się;
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.
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 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Prudniku,
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/ 0 wstrzymało się;
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d) 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.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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;
f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
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;
g) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Brak uwag.
Wynik głosowania:
9 za/ 3 przeciw/ 2 wstrzymało się;
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h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.
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/ 0 wstrzymało się;

i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej.
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 projekcie uchwały z pkt „i)” osobą podpisującą
uchwałę jest Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Zapytał dlaczego.
Inspektor ds. obsługi Biura Rady odpowiedział, że to oczywista omyłka, która zostanie
skorygowana.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, przy
ul. Dworcowej, który następnie został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;

j) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – 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:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się;
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k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
we wsi Rzepcze, gmina 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;
l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulicy Konopnickiej i Alei
Lipowej w mieście 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;

Ad 6.
Zapytania Radnych.
Radny Piotr Bujak na początku swojego wystąpienia zauważył, że udzielane Radnym
odpowiedzi przepełnione są złośliwościami oraz osobistymi wycieczkami Pana Burmistrza
pod adresem poniektórych pytających. Uznał, że postawa ta nie może być uznawana za
właściwą i zgodną ze standardami funkcjonowania normalnego samorządu. Wobec
powyższego poprosił o odpowiedź, czy Pan Burmistrz uważa styl udzielanych odpowiedzi za
odpowiedni i licujący z godnością samorządu, czy też nie chce albo nie umie odpowiadać na
pytania w sposób wolny od nadmiernych emocji i własnych wynurzeń.
Następnie Radny:
1. poprosił o udzielenie odpowiedzi na jakim obecnie etapie znajduje się proces przejęcia
przez Gminę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. Poprosił
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także o informację z jakich środków Gmina zamierza sfinansować prowadzenie tej
placówki z wyłączeniem subwencji oświatowej, bo jak wiadomo jest deficytowa.
2. poprosił o informację, gdzie w chwili obecnej znajduje się popiersie Rafała Urbana oraz
jakie są plany wobec tego obiektu, a także o rychłe podjęcie działań celem
wyeksponowania go.
3. zapytał dlaczego podczas remontu drogi gminnej w miejscowości Kazimierz pominięto
odcinek od posesji nr 84 do 86. Zgłosił, że obecnie wygląda to tak, że nowy dywanik
asfaltu znajduje się na całej powierzchni drogi oprócz tego krótkiego odcinka.
4. zapytał, czy zdaniem Władz Gminy Głogówek mieszkańcom Kazimierz przy
wspomnianym odcinku drogi tj. od posesji 84 do posesji 88 jest zapewniona
odpowiednia ochrona przeciwpożarowa, chociażby w postaci struktury takiej jak
hydranty. Zapytał, czy na tym odcinku zlokalizowane jest takie urządzenie.
W przypadku braku hydrantu w tym miejscu, Radny wniósł o jego instalację.
5. zapytał, czy działka nr 83 obręb Kazimierz jest własnością Gminy. Jeśli nie, to kiedy
i za jaka kwotę została sprzedana.
6. w związku z faktem, że Życie Głogówka wydawane jest na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Głogówku poprosił o informację, jakie w roku minionym były nakłady
poszczególnych numerów oraz jak przedstawiała się sprzedaż tego pisma. Poprosił także
o informację w ilu punktach sprzedażowych dystrybuowane jest to pismo.
7. poprosił o udzielenie informacji, czy aktualnie w Urzędzie Miejskim rozważana jest
możliwość wprowadzenia podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jeśli tak, to kiedy zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie oraz z czego ma
wynikać ta podwyżka.
8. Poprosił

o

udzielenie

informacji,

kiedy

rozpoczął

się

zdaniem

Burmistrza

długoterminowy proces dokonywania zmian w statutach sołectw, co zadeklarowane
zostało w paśmie do Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2017 roku. Zapytał, co
w tej sprawie dotychczas zostało zrobione.
Następnie Rady poinformował o interpelacji pisemnej, która stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Tomasz Nosol:
1. wskazał na konieczność wykonania pilnych napraw nawierzchni drogi pomiędzy
miejscowością Zawada, a przysiółkiem But.
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2. poinformował, że przy wjeździe do miejscowości But na wysokości obory OHZ-etów
znajduje się niecka z błotem. Pracownicy OHZ-etów przejeżdżając przez tą nieckę
notorycznie nanoszą błoto na drogę. Wskazał, że mieszkańcy proszą o interwencję
w tej sprawie.
3. Wniósł o zainstalowania latarni oświetlenie ulicznego przy wjeździe do miejscowości
But.
4. Wniósł o zakup profesjonalnego sprzętu nagrywającego na rzecz Biura Rady.

Ad 7.
Odpowiedzi na zapytania Radnych.
Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas
dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.

Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Andrzej Żebrowski zwracając się do Radnej Róży Zgorzelskie stwierdził, że
skoro jej zdaniem brakujące w grudniowym protokole zapisy są tak istotne, a faktycznie nie
da się odtworzyć nagrania, to radna powinna wystąpić z wnioskiem, który następnie
skierowany zostanie do Instytutu Sehna celem rozszyfrowania.
Przewodniczący stwierdził, że temat został wyjaśniony i nie ma potrzeby do niego
wracać.
Radny Piotr Bujak zgłosił sprzeciw przeciwko postawie Radnego Andrzeja
Żebrowskiego. Przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Radny Żebrowski przyrównał
jego osobę do „NK-wudzisty”. Tym razem znowu przekracza granice dobrego smaku. Uznał
to za zachowanie wysoce niewłaściwe i warte podjęcia refleksji.
Przewodniczący zwrócił Radnym uwagę apelując o zachowanie powagi.
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Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLII
Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf
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