PROJEKT PROTOKOŁU NR XLV/2018
Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 05 kwietnia 2018 roku

Obrady XLV Sesji Nadzwyczajnej 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.
Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi Głogówka, który wniósł o wprowadzenie do
proponowanego porządku obrad następujących projektów uchwał:


w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. Burmistrz wyjaśnił, że
konieczne jest zwiększenie wydatków o 250 tys. złotych. Kwota ta stanowi pierwszą
ratę należności na rzecz Starostwa Powiatowego w Prudniku w związku z nabyciem
dwóch nieruchomości przez Gminę Głogówek;



w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2018 -2021, która się z uchwałą w sprawie zmiany budżetu.

Wobec powyższego Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok. W związku z ich brakiem
Przewodniczący zapytał, kto z Radnych jest za wprowadzeniem niniejszego projektu do
Porządku obrad.
Wynik głosowania: 12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
Kolejno przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018 -2021. Uwag nie zgłoszono.
Wniosek o wprowadzenie projektu został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania: 12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymały się.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie znowelizowany Porządek obrad,
który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Odtworzenie hymnu państwowego.
3. Stwierdzenie Quorum.
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4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Powiatu Prudnickiego
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik nieruchomości: działki nr 268
ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Batorego 2 w Głogówku i działki
nr 262/1 ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Kościuszki 12
w Głogówku,
b) w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości
powiatu

dotyczącego

prowadzenia

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

–

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej oraz Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Głogówku,
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2018 -2021.
6. Zakończenie XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
Wynik głosowania: 13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się.

Ad 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Powiatu Prudnickiego
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik nieruchomości: działki nr 268
ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Batorego 2 w Głogówku i działki
nr 262/1 ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Kościuszki 12
w Głogówku.
Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego projektu uchwały.
Radny Marek Pelka wskazał, że uzasadnienie zawiera zapis następującej treści:
„projekt uchwały jest zgodny z porozumieniem z dnia…” Zapytał, kiedy zostało zawarte
porozumienie z Powiatem w sprawie przejęcia budynków.
Burmistrz odpowiedział, że porozumienie może być zawarte dopiero po podjęciu
uchwały. Wcześniej takie porozumienie może być jedynie spisane. W dniu dzisiejszym
odbędzie się spotkanie podczas którego omawiane będą dalsze konsekwencje podpisania
porozumienia. Burmistrz stwierdził, że nie może potwierdzić, czy porozumienie w dniu
dzisiejszym zostanie zawarte.
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Wobec

czego

Radny

Pelka

zapytał,

jak

może

być

uchwała

zgodna

z porozumieniem skoro porozumienie jeszcze nie ma.
Burmistrz wyjaśnił, że mowa jest o porozumieniu zaproponowanym.
Radny Pelka stwierdził, że według stanu na dzień dzisiejszy z uzasadnienia wynika, że
porozumienie zostało już podpisane.
Burmistrz podkreślił, że porozumienie nie może być podpisane przed podjęciem
uchwały. Dodał, że nadal trwają ustalenia w tym temacie.
Radna Róża Zgorzelska stwierdzała, że Burmistrz mówi o sugestiach tymczasem
podana jest konkretna kwota ile przejęcie ma kosztować. Oświadczyła, że Radni są jak
najbardziej „za” przyjęciem Ośrodka, zapytała jednak dlaczego odpłatnie i za tak dużą kwotę.
Uznała, że samo przejęcie funkcjonowania placówki na garnuszek Gminy generuje duże
koszty, wobec czego nie widzi podstaw by płacić tak dużą sumę. Zastanawiała się, czy stan
ten jest wynikiem nieudolnie prowadzonych negocjacji. Poprosiła o odpowiedź na pytanie
dlaczego przejęcie odbywa się odpłatnie.
Burmistrz wyjaśnił, że przejęcie zadania jest nieodpłatne, użyczenie działalności jest
nieodpłatne. W związku z tym, że w interesie Gminy jest by obiekty te były naszą własnością,
negocjujemy atrakcyjne warunki zakupu. Przejęcie dotyczy dwóch obiektów wraz
z wyposażeniem, dwa samochody. Cena rzeczoznawcy opiewała na 3,5 mln złotych, na co
Burmistrz nie wyraził zgody. W wyniku negocjacji osiągnięto porozumienie co do kwoty 2
mln 70 tysięcy złotych, rozłożonych na 4 lata. Burmistrz uznał, ta kwota jest adekwatna do
zakupionych nieruchomości i możliwości ich wykorzystania. Wskazał, że jeden samochód
jest wart 180 tysięcy złotych, do tego dochodzi wyposażenie placówek, oraz
termomodernizacja, która została wykonana.
Radna Zgorzelska stwierdziła, że mimo wszystko istnieją inne możliwości
przekazania tego budynku w postaci użyczenia, czy też darowizny. Zapytała, czy
rozpatrywano takie możliwości.
Burmistrz odpowiedział, że

w przypadku użyczania obiekty nadal stanowiłyby

własność Starostwa Powiatowego, wobec czego działalność Gminy była by znacznie
ograniczona, a wszelkie zmiany wymagałyby zgody Starostwa. Natomiast w kwestii
darowizny Burmistrz wskazał, że po jednej i po drugiej stronie jest partner, który liczy
pieniądze, także przekazanie dwóch obiektów za darmo jest niemożliwe. Wskazał, że Gmina
przejmuje dwa duże budynki, za można powiedzieć jedynie 2 mln złotych. Tymczasem tylko
termomodernizacja budynku ZOL-u w Głogówku, kosztorysowo została wycenione na około
1 mln złotych.

Podobnie sytuacja kształtuje się w Biedrzychowicach, gdzie
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termomodernizacja szkoły kosztuje 880 tysięcy złotych. Uznał, że 2 mln złotych to dobra
i korzystna transakcja dla Gminy.
Radna Zgorzelska wskazała, że Burmistrz wspomniał o możliwościach związanych
z przejęciem budynków. Zapytała, jakie możliwości Burmistrz ma na myśli.
Burmistrz odpowiedział, że obiekty te będzie można wykorzystywać do celów
noclegowych jak również jako baza sportowa.
Radna Zgorzelska zapytała, dlaczego wobec tego nie kupimy też obiektu przedszkola,
które jest własnością zakonu.
Burmistrz odpowiedział, że budynek ten został wyceniony na 1 mln., a budynek
znajduje się w stanie katastrofalnym. Należy tam przeprowadzić gruntowny remont dachu.
Poza tym obiekt po względem metrażowym jest bardzo trudny do adaptacji i rozszerzania
działalności. Natomiast przejmowane budynki w sposób szczególny mogą nam dać
zabezpieczenie na przyszłość na przykład w postaci placówki przedszkola.
Radna Zgorzelska wskazała, że w budynku przedszkola obecnie znajdują się dzieci,
a Burmistrz twierdzi, że budynek jest w stanie katastrofalnym.
Burmistrz

odpowiedział,

że

środek

jest

wyremontowany.

Tymczasem

przeprowadzenie remontu na czyjejś własności nie jest brane pod uwagę.
Radny Piotr Bujak zapytał ile odbyło się spotkań negocjacyjnych na drodze do
wypracowania projektu porozumienia, a także kto ze strony Gminy Głogówek uczestniczył
w tych spotkaniach. Poprosił o wskazanie tych osób oraz o wskazanie osób ze strony
Starostwa Powiatowego. Zapytał także, czy ze spotkań tych zostały sporządzone protokoły.
Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie odbyło się wiele spotkań i rozmów
telefonicznych prowadzonych pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza Głogówka
a Wicestarostą Prudnickim i Starosta Prudnickim. Burmistrz uznał, że nie jest w stanie
sprecyzować liczby spotkań.
Radny Bujak stwierdził, że wobec tego Burmistrz uczestniczy w tych spotkaniach
osobiście bądź jego pełnomocnicy.
Burmistrz wskazał, że jego pełnomocnikiem jest pani Wiceburmistrz oraz pani
Skarbnik z racji pełnionych funkcji. Z odbytych spotkań nie został spisane protokoły
ponieważ dopóki nie zostanie podpisane porozumienie, dopóty żadne ustalenia spisane
nawet w protokole, nie mają uwarunkowania prawnego.
Burmistrz stwierdził, że nie rozumie zachowania Radnych. Najpierw zabiegali o jak
najlepszą współpracę ze Starostwem, a kiedy już do tej współpracy dochodzi pojawiają się
wątpliwości.
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Przewodniczący zamknął powyższą dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie
odczytany uprzednio projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od
Powiatu Prudnickiego z siedzibą przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik nieruchomości:
działki nr 268 ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Batorego 2 w Głogówku
i działki nr 262/1 ark. mapy 3 obręb Winiary, położonej przy ul. Kościuszki 12
w Głogówku.
Wynik głosowania:
10 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymały się.
b) w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania z zakresu właściwości
powiatu

dotyczącego

prowadzenia

Specjalnego

Ośrodka

Szklono

–

Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej oraz Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Głogówku.
Radny Piotr Bujak zapytał, czy planowana jest reorganizacja placówki po przejęciu
jej. Wskazał, że uzasadnienie uchwały Zarządu Powiatu w tej kwestii wskazuje na duży
deficyt sięgający 400 tysięcy złotych miesięcznie w kosztach prowadzenia tej placówki.
Zapytał, czy Gmina ma opracowany koncepcję funkcjonowania Schroniska.
Burmistrz odpowiedział, że mówił już o tym, że placówki oświatowe w żaden sposób
się nie finansują. Różnica pomiędzy Starostwem, a Gminą polega na tym, że starostwo bazuje
na tzw. wpłatach z budżetu Państwa. Gmina posiada swoje dochody. Żadna placówka na
terenie Gminy Głogówek nie przynosi dochodu. Jednakże by dobrze sprawowała swoją
funkcje i w odpowiednim standardzie trzeba w nią inwestować. Burmistrz podkreślił, że
podczas jego kadencji nie doszło do zamknięcia żadnej placówki, czego nie można
powiedzieć o poprzedniej władzy. Wskazał, że w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dzieci
i ich rodzice potrzebują pomocy. Przeniesienie dziecka do innej placówki oświatowej wiąże
się z różnymi perturbacjami.
Kontynuując Burmistrz stwierdził, że nie zna podstaw wyliczeń Starostwa. Podkreślił,
że posiada swoja strategię wobec Ośrodka. Wskazał, że wszelkie delegacje dzieci z miast
partnerskich będą mogły zatrzymywać się w schronisku. Ponadto nie przewiduje się żadnych
zwolnień personelu zatrudnionego w Ośrodku.
Dalszych uwag nie zgłoszono.

Strona 5 z 7

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego
zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Specjalnego Ośrodka
Szklono-Wychowawczego w Głogówku im. Wandy Chotomskiej oraz Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Głogówku, który następnie został poddany pod głosowanie. Wynik
głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się.
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.
Radny Marek Pelka w kontekście poprzedniej uchwały podkreślił, że jest jak
najbardziej „za” tym, by Gmina prowadziła Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Stwierdził, że
mówi o tym, ponieważ najprawdopodobniej będzie przekazana fałszywa wiadomości o tym,
że jest przeciwny przejęciu. Wskazał, że wstrzymał się podczas głosowania ponieważ nie
podoba mu się forma przejęcia budynków. Jednakże w stu procentach popiera prowadzenie
Ośrodka przez Gminę.
Przewodniczący stwierdził, że protokoły z sesji stwierdzają stan faktyczny. Zapytał
o jakich fałszywych informacjach jest mowa.
Radny Pelka odpowiedział, że ma na myśli artykuły w „Życiu Głogówka’.
Radny Andrzej Wawer stwierdził, że nie można głosować przeciwko przejęciu
Ośrodka jednocześnie będą za prowadzeniem go przez Gminę. Trzeba zdecydować, czy jest
się „za” czy „przeciw”.
Radny Piotr Bujak stwierdził, że przejęcie placówki nie jest tym samym, co zakup
budynków. Zakup budynku stanowi tylko formę przejęcia i niestety ta forma jest zła
i niekorzystna dla Gminy, o czym powszechnie wiadomo. Gdyby rzeczywiście postawić
sprawy twardo warunki zakupu mogły być o wiele korzystniejsze dla Gminy. Wskazał, że
Radni także rozmawiają z pracownikami oraz osobami decyzyjnymi Starostwa i otrzymują
różne sygnały w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, że trudno się ustosunkować do wypowiedzi kogoś, kto nie
ma zielonego pojęcia o ekonomii, czego świadectwem był zrelacjonowany budżet dwa lata
temu. Burmistrz ponownie podkreślił, że użyczenie budynków nie jest korzystną formą dla
Gminy Głogówek, gdyż wszelka dodatkowa działalność, jak również wszelkie remonty
byłaby uwarunkowane od Starostwa Powiatowego. Następnie odnosząc się do wypowiedzi
Radnego Marka Pelki stwierdził, że gdyby wszyscy Radni wstrzymywali się od głosu żadna
uchwała nie weszłaby w życie. Uznał, że wstrzymanie się od głosu świadczy o tym, że nie jest
się „za”.
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Radna Róża Zgorzelska w kwestii omawianego projektu uchwały uznała, że nie trzeba
byłoby diametralnie zmieniać budżetu, gdyby Burmistrz przejął Ośrodek od Powiatu za „tak
zwaną przysłowiową złotówkę”.
Burmistrz stwierdził, że obiekty nie są przejmowana po to, żeby stały ale po to, żeby
była prowadzona kontynuacja działalności. Burmistrz wskazał, że to właśnie za rządów
poprzedniej władzy i przyzwoleniem Rady, której członkiem między innymi była Radna
Zgorzelska wiele nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głogówek zostało sprzedanych
„za przysłowiową złotówkę”.
Dalszych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Głogówek na 2018 rok, który następnie został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymały się.
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata
2018 -2021.
Uwag nie zgłoszono.
Wynik głosowania:
9 za/ 0 przeciw/ 5 wstrzymały się.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady
XLV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Głogówku.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf
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