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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 

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 

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.  

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.   

 


