

Podczas ostatniej sesji zwróciłem się o wyjaśnienie, i tu zacytuję za przyjętym niedawno
protokołem „gdzie w chwili obecnej znajduje się popiersie Rafała Urbana oraz jakie są plany
wobec tego obiektu”. Otrzymałem odpowiedź, iż „Popiersie Rafała Urbana usytuowane
zostanie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Głogówku”. To niestety nie wyjaśnia
wszystkiego w kwestii mojego pytania. W związku z tym ponawiam prośbę o odpowiedź:
gdzie przechowywane jest popiersie Rafała Urbana, a także w jaki sposób zabezpieczono je
przed zniszczeniem, kradzieżą bądź też dostępem osób nieuprawnionych.



Pragnę także poinformować, iż 24.02.2018 r. zgłosiłem fakt błąkającego się pieska o
nieznanym stanie zdrowia, a także stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym na
Komisariacie Policji w Głogówku. Odczytałem dyżurnemu fragment pisma które otrzymałem
od burmistrza, w którym napisano iż „Gmina współpracuje z Komisariatem Policji w
Głogówku”. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców informacji o błąkających się
zwierzętach w dzień wolny od pracy, policja informuje telefonicznie wyznaczonych
pracowników Urzędu, którzy niezwłocznie podejmują odpowiednie działania” i poprosiłem o
reakcję. Czego się dowiedziałem? Dyżurny najpierw polecił mi zadzwonić do weterynarza.
Następnie sugerował mi, że mam podejść sam do tego psa… i nie do końca wiem co z nim
zrobić.
Odniosłem wrażenie, że dyżurny nie do końca zna procedury postępowania w tego typu
interwencjach. Na zakończenie rozmowy dopowiedział, że chyba za dużo wymagam. Po
surowej wymianie zdań, która miała chyba na celu zniechęcenie zgłaszających tego typu
zdarzenia udało mi się jednak doprowadzić do przyjęcia zgłoszenia. Nie było to jednak
naturalne, i wynikało raczej z d mojej determinacji. W efekcie na miejsce został skierowany
dzielnicowy, który wiedział co do niego należy, a także jak ma postępować. Zgłosił sprawę do
pracownika merytorycznego urzędu, który następnie zajął się tematem. Pies został
zabezpieczony i już czeka na transport do schroniska.
W związku z tym doświadczeniem, a także w odniesieniu do cytowanego pisma Burmistrza
proszę jeszcze raz o przedstawienie prawidłowej procedury reagowania na fakt zauważenia
błąkających się zwierząt w dni wolne od pracy. Proszę także o informację, czy dotychczasowa
procedura uzgodniona jest z policją. Nadmieniam w tym miejscu, że z opisywanym
problemem spotkała się większa liczba mieszkańców Gminy, i warto byłoby społeczeństwo
poinformować o tym jak należy się zachowywać, i czego można oczekiwać chociażby na
łamach „Życia Głogówka”.



Przyglądając się plakatowi promującemu ubiegłoroczne dożynki w Gminie Soleczniki
dostrzegłem tam adnotację, że jednym ze sponsorów tego wydarzenia Była Gmina Głogówek.
Proszę o wyjaśnienie w związku z tym na czym polegał nasz sponsoring, a także jaką kwotę
przekazaliśmy na organizację tego wydarzenia. Uprzejmie proszę także o wskazanie
adekwatnej pozycji w budżecie, gdzie została ona zapisana.



Proszę o szczegółową informację, jakie usługi promocyjne wykupiliśmy w „Stowarzyszeniu
Wspólnota Polska” na kwotę 18.000 zł wraz z podaniem ich okresu realizacji, a także
wyszczególnieniem wszystkich odnośników, a także numerów periodyków i gazet w których
miały się ukazywać materiały promocyjne.



Proszę o wskazanie jaką aktywność w przeciągu ostatnich 5 lat podjęła Gmina Głogówek w
celu znalezienia inwestora dla obiektu pałacowego w Kazimierzu, a także dla Zamku w

Głogówku. Proszę aby informacja w tym zakresie była szczegółowa z wymienieniem wszelkich
spotkań, materiałów promocyjnych i innych form reklamy.


Proszę o informację, czy planuje się podjęcie jakichś działań mających na celu zabezpieczenie
zabytkowych murów miejskich znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego. Na dziś nie tylko
niszczeją, ale także stwarzają poważne zagrożenie dla mieszkańców Gminy.



Proszę o informację, ile na dziś wynosi powierzchnia terenów inwestycyjnych należących do
Gminy Głogówek, a także ile wynosi powierzchnia terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe.

